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1. Indledning. 
 
Denne handleplan udspringer af Rudersdals kommunes virksomhedsplan og kvalitetsrapport 
bearbejdet ud fra vores refleksioner om faglighed, ambitioner og hverdag. 
Det er vores ambition, at den skal virke som rettesnor for vores professionelle indsats og som 
kendetegn for nuværende og kommende forældre. 
 

2. Pædagogisk praksis. 
 
I Skovmærket har vi valgt at have en forudsigelig, genkendelig og struktureret hverdag. Det er 
dels, fordi det gavner børn i al almindelighed, og børn med særlige behov i særdeleshed, dels 
fordi vi som personale fagligt holder os refleksive ved en sådan struktur, der nøje er afstemt i 
forhold til børnesammensætning, personalets mødetid og den pædagogiske planlægning. Vi har 
valgt at arbejde med genkendelig struktur og fast program kombineret med at være sammen med 
børnene rundt omkring i aktiviteter og i deres selvvalgte aktiviteter i de perioder af dagen og 
ugen, hvor dét er planlagt. Dermed er de voksne garanter for læring og den gode tone i huset, og 
lærer børnene uskrevne regler og etik i socialt samvær. Vi arbejder med særlige temaer i løbet af 
året, nogle varer primært i vinterhalvåret, andre er i gang hele året og hvert år, andre er knyttet til 
særlige dage, men vi bruger i alle aktiviteter vores energi på fagligt, reflekteret nærvær og 
samvær med børnene. 
 

3. Handleplan for de seks læreplanstemaer 
 
Barnets alsidige, personlige udvikling 
 
Barnets alsidige personlige udvikling er den overordnede kompetence, som alle andre 
kompetencer bidrager til og er under indflydelse af. Kompetence forstås både i bredden (kultur- 
og samfundsorienteret) og i dybden (person- og identitetsorienteret). Således handler det om, dét 
barnet ved (viden), dét barnet kan (færdigheder), dét barnet er (selvværd) og dét barnet gør 
(mestring). 
Børns personlige udvikling sker bedst i en verden der er medlevende og lydhør. Børn skal have 
mulighed for at opleve sig som afholdte og værdsatte individer, der er beskyttet af fællesskabet, 
men skal samtidig lære at se og forstå samspillet og de uoverensstemmelser der kan opstå med 
andre børn og voksne. 
Det er vigtigt, at barnet får mulighed for et stadigt mere nuanceret kendskab til sig selv og andre. 
At føle sig sét, husket og anerkendt, både som dét barn, der startede i børnehaven og den 
person, som barnet udvikler sig til. 
 
Mål: 
 

 at børnene oplever sig som værdifulde, ligeværdige og anerkendte 

 at styrke børnenes selvværdsfølelse 

 at give plads til at børnene udvikler sig som initiativtagere 

 at børnene er aktive deltagere i børnehavens fællesskab 
 
Tiltag: 
 

 børnene skal møde imødekommende, engagerede og opmærksomme voksne.  
Et eksempel: Når barnet ankommer om morgenen skal den voksne se barnet, sige goddag til 
det og lynhurtigt opfange, hvad der er væsentligt lige nu – f.eks. hvilket legetøj barnet har 
med, måske for at vise det frem. Den voksne skal stå til rådighed for børnenes forskellige 
afskedsritualer, men indimellem også skubbe på for at ændre uhensigtsmæssige ritualer. 

 at børnene deltager i samling, lege og aktiviteter.  
Et eksempel: indimellem bliver børnene i slutningen af samlingen bedt om at fortælle, hvilke 
lege, de har eller kunne tænke sig at få gang i lige om lidt. Her inviterer og inviteres de på 
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skift ind i hinandens lege, og det tydeliggøres for alle, om der er nogen, der har brug for at 
blive inviteret med i en leg. De voksnes rolle er at sætte fællesskabet på dagsordenen, at 
være garanter for en omsorgsfuld tone børnene imellem, og indimellem også at snakke med 
børnene om, hvad det betyder for dét barn, der ikke lige er med i en leg. De voksne kan 
spejle børnene direkte, lave lidt teater, som taler til deres empati, og herefter udviser børnene 
indbyrdes respekt. 

 
Tegn på læring:  
 

 At børnene udvikler deres selvværd. 

 At børnene viser empati og respekt for hinanden. 

 At de inviterer andre med i deres lege, også de børn de normalt ikke leger med. 

 At de kan sige til og fra – hverken at lade sig styre eller selv styre det hele. 

 At børnene indgår i børnehavens fællesskab uden at ’miste sig selv’. 
 

Dokumentation: 
 

 Omgangstonen i huset – blandt ansatte, børn og forældre – og en daglig tilbagemelding i 
den elektroniske dagbog. 

 Daglige tilbagemeldinger til børn og forældre. 

 Pædagogikken i Skovmærket. 

 Trivsel 

 Tilpassede udfordringer fører til udvikling, som kan registreres af barnets omgivelser  
Et eksempel. 
Et barn som ofte efter samling, vælger at sætte sig og tegne. Hun vælger, at tegne, selv 
om hun bliver inviteret med i en leg. 
De voksne får øje på mønstret og bliver katalysator for, at barnet får øje på mulighederne 
ved at deltage i lege, både ved selv at byde ind med en leg, og ved det at blive valgt til i 
en leg. De voksne fremhæver i positive og anerkendende vendinger: “Kan du huske den 
gang, du begyndte i børnehaven, og hvor du ikke legede med nogen? Men nu leger du 
med de andre, og du er en god legekammerat og ven!” Den voksne hjælper pigen til at se 
sine potentialer, sit bidrag til fællesskabet og sin udvikling, og er hermed med til at styrke 
at være accepteret for den hun er. 

 Vi glæder os til at komme tilbage fra ferie. 

 Lejlighedsvise forældresamtaler. 

 Lavt sygefravær 
 
 
De voksne er i hverdagen opmærksomme på børnene, deres valg, handlemåder og de 
muligheder og forhindringer, det kan afstedkomme for barnet. De voksne hjælper børnene med at 
få øje på nye handlemåder, igennem forskellige løsningsmodeller, og understøtter deres 
personlige egenskaber og kompetencer i alle de sammenhænge, barnet kender. 
 
Evaluering: 
 
Faglige drøftelser på månedlige personalemøder (undren, få øje på mønstre, planlægge, hvordan 
vi erstatter dårlige vaner med gode vaner, øve sig i den gode historie)  
Dagligt fokus på succeshistorier 
 
 

Sociale kompetencer 
 
Sociale kompetencer handler om at kunne indgå i samspil med andre mennesker i venskaber, 
grupper og kulturer i forskellige situationer. Sociale kompetencer udtrykkes og tilegnes af barnet i 
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samspil med andre børn og voksne. Empati (evnen til indføling) er det vigtigste delelement i 
social kompetence.  
 
Mål: 
 

 At børnene opmuntres til at være aktive deltagere i børnehavens fællesskab, og at de 
føler, at de hører til. 

 At børnene har tillid og tryghed i forhold til andre, som forudsætning for at de 
selvstændigt danner venskaber. 

 At børnenes empati udvikles, således at børnene tør, vil og kan løse 
uoverensstemmelser. 

 
Tiltag: 
 

 samling  

 leg 
Et eksempel: Børnene har i forbindelse med samlingen valgt at lege cirkus i kælderen. De 
har fundet ud af, hvem der vil være med, og en voksen følger med. Den voksne holder sig på 
respektfuld afstand – eller kan vælge at være meget tæt på et eller flere børn, som har brug 
for det. 

 samværet helt konkret i børnehaven over kort og lang sigt 

 koloni tre dage uden mor og far, men med alle sine kammerater og alle de voksne fra 
børnehaven 

 
Tegn på læring: 
 

 daglig trivsel som overordnet og uomgængeligt parameter 

 at børn selv sætter lege og aktiviteter i gang – og inviterer andre med 

 at børn involverer sig med hinanden – laver f.eks. private legeaftaler om eftermiddagen, 
og tager på besøg i hinandens hjem 

 at børnene løser egne uoverensstemmelser og indimellem også er mægler på andres 
uoverensstemmelser 

 at ’min børnehave’ og ’vores børnehave’ indgår i børnenes ordforråd 
 
Dokumentation: 
 

 Konkret videreformidling til forældre via daglige samtaler og lejlighedsvise 
forældrekonsultationer. 

 Konkrete narrativer om forskellen på da du startede og nu 
Et eksempel: Leg med duplo klodser. 
Tre børn har sat sig på gulvet, og er i gang med at bygge med klodser. To af børnene A og B 
fik hurtigt en leg i gang med klodserne og fik fordelt roller imellem sig. Det 3. barn C, som 
sidder ved siden af, vil gerne deltage i legen. Hun forsøger sig med, at tage en figur som 
ligger på gulvet, og holder den frem for at byde ind i legen. Hun siger ikke noget. A registrer 
det, og tager figuren ud af hånden på C, som reagerer med at græde. Den voksne, som har 
sat sig ved siden af gruppen, spørger ind til, hvilken leg de leger, og hvem de forskellige er i 
legen. A og B afviser C i første omgang. Den voksne trøster C, og inviterer sig ind i legen 
med C, som straks bliver glad og byder ind med at være storesøster. Den voksne er 
moderen, som kommer med støvsugeren, og støvsuger både legoklodser og børnenes ben, 
det skaber en positiv stemning, og legen udvikler sig, så alle tre piger byder ind i legen, og 
begynder at forhandle om klodserne, og hvem de er hver især. Legen forsætter i lang tid, 
med den voksne på sidelinen, som mægler, når der opstår uoverensstemmelser og garant for 
at legen kan fortsætte.  
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Den voksne hjælper børnene til at se hinanden i konflikten, sætter ord på konfliktens 
forskellige udtryksformer, og hjælper børnene med af få løst konflikten, så alle bliver hørt og 
forstået. 

 
 

Sproglig kompetence 
 
Barnets sproglige udvikling er vigtig for at kunne give udtryk for barnets egne behov og lyster og 
for at være i dialog med sit nære miljø. Den sproglige udvikling i børnehaven bygger ovenpå 
barnets tidlige sproglige udvikling, og er i højere grad end tidligere et verbalt sprog – med samspil 
og kommunikation som mål men med udtale, toneleje, sprogopbygning, sprogforståelse og 
sproglig bevidsthed som detaljer i helheden 
 
Mål: 
 

 at give barnet mulighed for at udvikle og nuancere sine udtryksformer 

 at give barnet glæde ved at kunne give udtryk for behov og følelser 

 at udvikle barnets sproglige bevidsthed 
 
Tiltag: 
 

 samling 
Et eksempel: sange, sanglege, rim og remser, vrøvlevers er fast bestanddel af vores 
daglige samling. Sange med rytme og fagter skærper børnenes sproglige 
opmærksomhed 

 børnenes selvorganiserede leg – her er sproget forudsætningen for at kunne forhandle 
en leg i gang, at kunne sige til og fra, at kunne løse uoverensstemmelser 

 rytmik 

 højtlæsning – herunder også jævnligt at gå på biblioteket for at få nye bøger til hylderne. 
Inden frokost er der hver dag læsning i bøger enten ved egen hjælp eller med en voksen 
som højtlæser. 

 frokost, som spises sammen 

 samarbejde med talepædagog, efter samråd med forældre, når vi skønner det 
nødvendigt 

 
Tegn på læring: 
 

 at blive set, hørt og forstået – og respondere positivt herpå 

 at opleve glæden ved at kunne påvirke sit eget sociale liv ved at give udtryk for egne 
ønsker 

 at børnenes sprog og tænkning udvikles 

 at finde glæden ved fordybelse i kreative sysler 

 at der er udvikling i barnets kreationer og evner 

 at børnenes fysik understøtter deres kropssprog og i bred forstand også deres verbale 
sprog 

 
Dokumentation: 
 

 konkret videreformidling til forældre via daglige samtaler og lejlighedsvise 
forældrekonsultationer 

 udstillinger af børnenes kreationer 

 historien om børnenes filosofiske overvejelser og første abstrakte tænkning videregives 
til forældre (dagbog + direkte forældrekontakt, eller historier om deres tegninger skrevet 
på tegningen af en voksen)) 
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Et eksempel:  

Til samling har vi sang som en fast aktivitet, som vi synger ret langsomt. Tre børn fisker hver dag 
et billede, som symboliserer en sang, som vi alle synger. 
Pt. har vi tilføjet ord (med forlyd som k, g, l, s, d, j, r og konsonantpar ss. dr, sl, tr, kr etc.) som 
barnet fisker sammen med en sang. Det gør vi, fordi vi har flere børn med udtalevanskeligheder. 
Det er ikke noget, vi forklarer for børnene, men bare noget vi introducerer. Alle børnene synes, 
det er en sjov leg. Den voksne, der styrer samlingen udtaler forlyden meget tydeligt. Alle børn får 
fif til, hvordan man evt. kan sige en konkret lyd. F.eks. K. Hvis man har svært ved at udtale K, 
som i stedet udtales T (kaffe bliver til taffe, kam bliver til tam etc.), hjælper det at ligge en finger 
på tungen og trykke tungen ned. Herved kan du ikke undgå at udtale K lyden! Og børnene får en 
fysisk oplevelse af, hvor lyden produceres. Det er nu noget, som alle børn ved og kan. 
Pt. har vi et barn med sidelæsp, hvilket gør at vi oftere end vanligt synger ”Tre små kinesere”, 
fordi man her kan øve vokallyde, hvor mund og læber naturligt spidses, og sidelæspet helt 
undgås. Ny vane/mundstilling læres af alle, men er særligt rettet mod i dette tilfælde ét barn. 
 

Krop og bevægelse 
 
Børn udvikler i barndommen grundlæggende motoriske evner, der styrker deres forudsætning for 
at udvikle sig. Børnehaven skal bidrage til at udvikle børnenes motorik, udholdenhed, 
bevægelighed og fingerfærdighed yderligere. 
 
Mål: 
 

 at børnenes naturlige bevægelsesglæde styrkes 

 at børnenes fysik styrkes således, at de bliver mere udholdende. 

 at børnene i dagligdags aktiviteter udvikler deres grov- og finmotorik. 
 
Tiltag: 
 

 rytmik 

 skovture 

 leg - ude, hver dag hele året  

 cykelture på skov og eng 

 dagligdags aktiviteter, som styrker deres finmotorik – kreative sysler, madlavning, etc. 
 
Tegn på læring: 
 

 At børnene løber, hopper, ruller, springer fra ribber, rutsjer, gynger, cykler 

 At børnene kan gå længere ture f.eks. til hinandens fødselsdage eller til biografen 

 At børnene har mod på at prøve at cykle på 2-hjulet cykel – og har lyst til at tage på 
cykeltur med dem, der kan cykle på 2-hjulet cykel 

 At børnene jubler ved udsigten til fysisk aktivitet f.eks. rytmik, idræt eller skovtur 
 
Dokumentation: 
 

 elektronisk dagbog 

 fotos 

 produkter af deres kreativitet 
Eksempel. 
I Skovmærket har vi cykelture ud af huset. Vi har altid et par ture, men med nuværende 
idrætsforløb er det blevet til flere ture. I denne beskrivelse vil vi tage udgangspunkt i en cykeltur til 
Løjesø i Rudeskov - en tur på 5 km. 
Børnene må have egne cykler med ud på legepladsen, hvor der er asfalterede stier. Her kan de 
øve sig på en løbecykel, en trehjulet cykel eller en cykel med eller uden støttehjul. Det øver 
børnene sig meget i hver dag, og cyklerne indgår i mange forskellige legerelationer og lege. 
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Når foråret nærmer sig intensiveres cykeltræningen hos alle børn i Skovmærket, både fordi 
sneen er væk, og det er muligt at være ude længere tid af gangen. Dog også fordi turen til Løjesø 
er så lang, at det kun er de tohjulede cyklister, der har mulighed for at komme med. Vi cykler på 
grusstier, og terrænet er meget kuperet, så derfor kræver det, at man kan cykle uden støttehjul. 
Det er ofte de ældste og de mellemste børn, der er klar til denne tur på det tidspunkt, men vi har 
også haft mindre børn med på tohjulet cykel.  
Vi forbereder børnene på turen ved at snakke om, at den nærmer sig, færdselsregler på cykel, 
lege forskellige cykellege, såsom stopdans og ”Kongens efterfølger” på cyklen. Alle kan deltage, 
også selvom man ikke skal med på turen, men vi har naturligvis særligt fokus på de børn, der 
ønsker at komme med på cykelturen. Vi taler om, hvad der er vigtigt, udover at man kan cykle, 
hvad skal man have på, med og er cyklen pumpet, smurt og passer sadlen i højden? Børnene får 
besked med hjem om, at vi skal på cykeltur, og at de skal have madpakker og rygsække med, og 
at forældrene har ansvaret for, at deres barns cykel er i orden.  
På dagen parkerer de børn, der skal med deres cykler ude på legepladsen, og alle pakker 
tasken. Vi tager af sted om formiddagen, og vi starter med at tjekke om alt er som det skal være 
med vores cykler. Turen forløber sådan, at der er minimum to pædagoger af sted med 10 til 12 
børn. Børnene har selv ansvaret for at have deres rygsæk på og er rigtig gode til at holde styr på 
deres ting efter en pause. Børnene er meget opmærksomme på at tage hensyn til hinanden og 
på at vente til alle er med. Det tager ca. en time for os at komme frem til Løjesø, hvor vi har klaret 
cykelturen med godt mod og masser af udholdenhed. Her spiser vi vores medbragte madpakker 
og nyder den smukke natur og området i et par timer, hvorefter vi vender næsen hjemad.  
  

Kulturelle udtryksformer og værdier 
 
Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med 
andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle 
rødder. Mødet med andre udtryksformer giver børn kendskab til at sprog, vaner og levevilkår er 
forskellige og er således med til at være kulturbærende 
 
Mål: 
 

 at børnene deltager i traditioner, får viden om kultur og kulturhistorie, og at børnehavens 
aktiviteter er kulturbærende 

 at børnene har adgang til materialer og redskaber, som understøtter deres kreativitet og 
håndelag, deres nysgerrighed og lærelyst 

 
Tiltag: 
 

 at højtider og deres kreative aktiviteter markeres 

 at udnytte de muligheder som lokalområdet byder på, f.eks. bibliotek, biograf og teater  

 at børnene får mulighed for at være værter, og evt. optræde ved børnehavens fester, for 
familier og bedsteforældre 

 
Tegn på læring: 
 

 At børnene spørger til og glæder sig til højtider 

 At børnene er lydhøre over for f.eks. historien om Jesus og nisser. At børnenes håndelag 
udvikles, så de kan fremstille f.eks. fastelavnsris, påskepynt etc. 

 
Dokumentation: 
 

 ugeplan 

 dagbog 

 fotos 

 invitationer og deltagelse 
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 udstillinger i børnehaven – og også gerne i lokalområdet 

 produkter, som børnene tager med hjem 
 
Eksempler på kulturelle udtryksformer og værdier. 
 
I Skovmærket har vi hen over året mange aktiviteter, som har et kulturelt udtryk. I forbindelse 
med de forskellige højtider, er børnene med til at skabe kreationer, som tager udgangspunkt i 
højtiden, f.eks. Fastelavn, Påske og Jul. 
Vi bruger lokalområdes forskellige tilbud, når vi vurderer, at det passer ind i børnegruppen.  Fire 
teaterture inden Jul og tre i foråret, biograftur 1 gang mdr. i vinterhalvåret. Vi besøger andre 
børnehaver i Ruderen og får her et indblik i deres aktiviteter og måder at gøre det på. Vi deltager i 
fælles Ruderarrangementer, med fokus på fællesskabet, hvor både børn og voksne bliver 
inspireret og bidrager med aktiviteter.  
I vores eget hus har vi forskellige ”værksteder” med forskellige udtryk.  
Vi har over en tidsperiode malet med akrylmaling, hvor vi bl.a. har malet selvportrætter. Børnene 
fik et spejl, for at se, hvordan de så ud, og de skulle så derefter male sig selv på lærredet. Det 
kom der mange fine selvportrætter ud af. 
De blev først udstillet i børnehaven. Siden arrangerede vi, at billederne blev udstillet på Holte 
børnebibliotek. Udstillingen åbnede med en fernisering, hvor forældre og bedsteforældre var 
inviteret. 
Børn, forældre, bedsteforældre og personale var stolte over at kunne vise deres portrætter frem.  
 

Natur og naturfænomener 
 
Naturen er rum for aktiviteter og oplevelser på alle årstider og i al slags vejr. Børn henter vigtige 
erfaringer og viden om natur og naturvidenskabelige sammenhænge. Naturoplevelser i 
barndommen bidrager til følelsesmæssig, mental og fysisk udvikling 
 
Mål: 
 

 at børnene udvikler respekt og forståelse for naturen 

 at børnene oplever naturen som kilde til og rum for leg, udforskning og viden 

 at børnenes naturligt sanselige tilgang til naturen udvikles 
 
Tiltag: 
 

 ture i naturen, alt efter årstiden med madpakker og drikkedunk 

 at kælke i sneen 

 at bruge naturens materialer – kastanjer, mudder, snegle, blade, livet i kompostbunken, 
pinde osv. 

 snitteværksted for hjembragte pinde 

 bål, ild og madlavning 

 hulebygning 

 traditionelt indelegetøj f.eks. dinosaurer med til ”Krokodillekløften” 
 
Tegn på læring: 
 

 At børnene undersøger deres viden om naturen f.eks. ’er det ikke også rigtigt at..’ 

 At børnene går på jagt efter småkravl i børnehavens kompostbunke 

 At børnene selv søger fagbøger for at få læst om deres fund 

 At børn særligt i den sidste børnehavetid er optagede af f.eks. vulkaner, sten, ild, lyn, etc. 
og spørger ivrigt til disse naturfænomener 

 At børn samordner deres viden om meteorologi og deres evne til at passe på sig selv – 
f.eks. at vide, hvilken beklædning der er passende til dagens vejr 
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Dokumentation: 
 

 elektronisk ugeplan  

 elektronisk dagbog 

 fotos 

 produkter af deres kreativitet 
 

 
Eksempel 
Vi holder samling hver dag i Skovmærket, hvor forskellige emner bliver taget op. Emnet for denne 
samling, vi vil beskrive, er en død fugl.  
Vi er alle sammen samlet på gulvet i en kreds, hvor vi snakker om hvilken slags vejr, årstid, 
måned vi er i nu. Hvad der særligt kendetegner denne tid, og hvordan dyrene klarer sig netop på 
denne årstid. Denne dag har en af pædagogerne en død fugl med, der er fløjet ind i en rude og 
har brækket nakken. Børn og voksne fortæller forskellige hverdagshistorier om fugle og deres liv i 
naturen. Vi snakker særligt om, hvor de bor, og hvad de spiser, hvor længe de lever, og om de 
kan dø som unger. Pædagogen pakker fuglen ud af æsken, og der breder sig en lidt højtidelig 
stemning. Vi finder ud af, at det er en sangdrossel ved at se i en bog. Vi breder vingerne ud, så 
man kan danne sig et indtryk over fjerdragten, hvor stor den er, når den flyver og især alle 
farverne på vingerne. Vi taler også om, hvor gammel den mon har været, og hvorfor vi tror, den 
fløj ind i ruden. Mange af børnene vælger at røre den og vil gerne holde fuglen. Børnene foreslår 
at begrave droslen. Vi snakker om, hvilke sange vi kender, der er sørgelige, som man synger til 
begravelser. Mange af børnene kender ”Solen er så rød mor” og synes, at den er sørgelig. Denne 
sang synger vi alt imens fuglen bliver pakket sammen i æsken igen.  
Vi er alle grebet af stemningen og sidder lidt i tavshed. Her efter snakker vi om, hvad der skal ske 
med fuglen, og alle er enige om, at vi skal begrave den i haven. Vi tager alle tøj på og går 
derefter ud, hvor vi hurtigt finder et godt sted mellem to træer. Pædagogen graver et hul, hjulpet 
af nogle børn, som er stort nok til, at fuglen kan ligge i sin æske. Snakken kommer nu til at 
omhandle, hvordan det mon er at ligge i jorden, og om fuglen måske kan mærke noget nu. Der 
bliver reflekteret over, hvordan det er at være død, og om hvad der kommer bag efter døden. Vi 
synger ”Solen er så rød mor” endnu engang imens jorden bliver lagt på.  
Herefter får vi snakket om, hvordan vi kan passe på fuglens gravsted, og at vi skal passe på med 
ikke at træde på stedet, hvor den er begravet, og at den ikke skal graves op igen, om at hvis 
hullet ikke er dybt nok kan ræven lugte den og måske grave den op for at spise den.  
Dagene efter er børnene meget opmærksomme på stedet, og det er tydeligt, at de passer på det 
og holder øje med om ræven har været på besøg. Stedet er selv i dag efter et par måneder efter 
noget særligt og der bliver stadig talt om fuglens skæbne.            
 
 
For yderligere oplysninger se vores matrix skemaer, der sidder bagerst i denne handleplan som 
bilag 
 
 

4. Handleplan for specifikke emner på husniveau 
 

A. Overgange  
Vi følger den nyeste samarbejdsaftale for overgang til skole, som er beskrevet i et kommunalt 
projekt. Dvs. har kontakt og møde med forældre til kommende skolebørn, uddeler skema til 
forældre og udfylder selv skema med forældrene. Forældrene giver tilladelse til, at vi udveksler 
information med skolen. Vi deltager i møde(r) med de konkrete skoler. I de tilfælde, hvor et barn 
har særlige udfordringer, deltager vi sammen med forældrene og evt. psykolog i et 
overleveringsmøde med modtagende skole. 
 
I Skovmærket ’leger’ vi skole med de kommende skolebørn fra efteråret og indtil de starter i 
skole. De introduceres til opgaver, der er tilpasset de 4-5 årige, og vi snakker meget med dem om 
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alt det nye og spændende, de skal i gang med, når de starter i skole. Alle børn har været med os 
rundt og se deres kommende skole og vise den til deres børnehavekammerater. Børnehaven 
inviterer de børn, der er startet i 0. klasse på besøg i efteråret, så børnene får mulighed for at 
fortælle om alt det nye og vi får lejlighed til at følge med i deres nye liv på sidelinjen. 
 

B. Børn med særlige behov  
 
Ét af vores særkender er inklusion. 
Da vi altid har børn med særlige behov indskrevet i børnehaven, er vores arbejde med disse børn 
en fast del af vores handleplaner. Værdier, etik, fleksibel tankegang og handlemønstre er derfor 
indarbejdede i vores hverdag. Vi hilser den overordnede plan om inklusion velkommen!  
Når vi taler om børn med særlige behov menes børn, der har vanskeligheder med at indgå i 
daglige aktiviteter ud over, hvad børn i almindelighed kan opleve som led i deres normale 
udvikling. Uanset evt. kendte årsager til disse vanskeligheder er det vores opfattelse, at en 
vanskelighed skal søges opfattet som en færdighed, der ikke er lært. Det gør situationen mere 
positiv og håndterbar for alle parter, ikke mindst for barnet. 
 
Som en lille institution med bare 22pladser oplever vi bl.a. en stor interesse fra forældre, der 
synes, at deres børn har brug for overskuelighed og færre kontakter end 
gennemsnitsbørnehaven kan tilbyde.  
Målet for børn med særlige behov kan være at nå det samme som andre evt. med ekstra hjælp 
og opmærksomhed. Men det kan også primært være at forblive som medlem af børnehavens 
normalmiljø, også selv om barnet ikke her og nu får lært helt det samme som andre. Vi tror, at 
mange vanskeligheder bedre løses i normalmiljøet, forudsat at de nødvendige 
personaleressourcer og graden af viden, vilje og kompetence er til stede i institutionen. 
Vi samarbejder med Børneområdets medarbejdere (ressourcepædagoger) og med Pædagogisk-
psykologisk rågivning, Rudersdal (PPR) og deres medarbejdere (psykolog, talepædagog, 
ergoterapeut, fysioterapeut m.fl.) 
 
Vi har enkelt integrerede børn med særlige behov. Børn med særlige behov kan rummes i vores 
børnegruppe. Det kunne være et barn med Damp (ADHD) eller et barn med behov for 
specialiseret sproglig indsats. Alle børn kan være ramt af udviklingskriser og have udfordringer 
med f.eks. at holde op med at bruge ble eller et barn som, som kontaktform, ofte driller eller slår. 
Vi har over flere år arbejdet med udviklingen af vores eget stjerneskema tilpasset børnehavebørn 
(inspireret af Ben Furman og Michael White, henholdsvis finsk psykiater og australsk psykolog) et 
eksempel på et stjerneskema er at finde herunder. Skemaerne bruger vi både til helt almindelige 
børn og til børn med særlige behov. 
 
Jeg kan - skemaer 
Når vi oplever et barn have gentagne, uhensigtsmæssige mønstre, taler vi om det i 
personalegruppen. Hvordan oplever vi det? Hvilken adfærd har vi som personale overfor barnet? 
Hvilke hensigtsmæssige reaktioner kan vi registrere? Hvordan kan vi reformulere mønsteret til 
noget barnet skal lære/øve sig i?  
Vi inddrager forældrene og udfordringer er ofte kendt derhjemme, hvorfor der er rigtig god grund 
til at gøre noget anderledes og samarbejde om det. Herefter indkaldes barnet til et ’møde’, med 
den voksne, der tager ansvaret for udviklingen. 
Sammen med barnet udfyldes et ”Stjerne-skema” (jeg-kan skemaet) som beskriver om muligt 
med barnets egne ord, hvilken opgave barnet har, og hvad det er barnet skal øve sig i. Barnet 
vælger selv en voksen og eventuelt nogle børnehjælpere og sammen med forældrene aftales det, 
hvor mange stjerner barnet skal samle (det må hverken være for få eller for mange) før det fejres 
med en ’fest’. Barnet har som regel meget konkrete ideer til, hvordan vi skal fejre det. Vi har f.eks. 
fejret det med bål i haven, eller at tage på besøg hjem til barnets have med madpakker og 
drikkedunk. 
Vi taler med barnet om,  

 at vaner kan være vanskelige at bryde, (indimellem er vanen eksternaliseret fra barnet og 
barnet har selv døbt vanen – eksempelvis ’vulkanen’)  
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 at vi tror på, at det kan lade sig gøre, og at barnet undervejs må holde modet oppe og få 
støtte fra de voksne.  

Forældrene er i denne fase lyttende og endnu engang, nu med barnet som tilhører, ’committer’ 
de sig til aftalen. Personalet forpligter sig også til at følge med og have fokus på fremskridt. Det er 
godt med et mål og en glædelig begivenhed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

For____________________________________________________ 
 

Hvad er svært for mig: Det er svært for mig at…. 
 
Hvad skal jeg kunne: Jeg skal kunne…. 
 
Hvordan skal jeg kunne det: Jeg skal ….. 
 
Hvem skal hjælpe mig: Det skal…. 
 
Hvor lang tid skal jeg øve mig: I 24 børnehavedage 
 
Hvad skal der ske når jeg har fået alle mine stjerner: 
Når jeg har fået alle mine stjerne skal ……. 
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Mål: 

 At alle børn inkluderes i børnehavens fællesskab  

 At alle børn oplever glæde og tilpassede udfordringer ved at indgå i det forpligtende 
fællesskab, som børnehaven udgør 

 At alle børn udvikler deres personlige kompetencer over de tre år deres børnehavetid 
typisk varer 

 At de ansatte i Skovmærket faciliterer inklusion 
 
Tiltag: 

 De voksne er opmærksomme på egne adfærdsmønstre, egne ’blinde pletter’ og egen 
påvirkning og facilitering af fællesskabet. 

 Pædagogfaglig refleksion er et nødvendigt arbejdsredskab 
 
 
Et eksempel: 
Vi er særlig gode til at SE børnene og anerkende dem. Vi er gode til at forstørre det gode, som vi 
således får mere af! Vi er gode til at vise børn, at vi er glade for dem. Vi er gode til at støtte og 
opmuntre børn og forældre til at ændre adfærd til noget mere hensigtsmæssigt. 
Vi er gode til at forstærke den gode historie. Og gode til at anerkende børn og voksne med de 
gode historier. 
Vi skælder næsten aldrig ud og vi har et stort overskud af andre muligheder for at korrigere 
adfærd. 
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C. Forældresamarbejde 
Ved den første kontakt i børnehaven, bliver forældre introduceret til, hvordan hverdagen og 
ugens aktiviteter er. Vi gennemgår, hvad der sker i børnehaven, hvilke traditioner vi har, og 
hvordan vores forældresamarbejde fungerer. 
 
Forældre til børn i Skovmærket, har dagligt kontakt til mindst en medarbejder, enten om 
morgenen når de afleverer, ellers når de henter. Pga. vores kortere åbningstid er det ofte det 
samme personale, men i hvert fald en pædagog, der har været sammen med barnet hele dagen. 
Ved denne daglige kontakt, opnås en tryghed og tillid, som tilgodeser det enkelte barn og giver 
forældrene tryghed.  
 
Mål: 

 at forældre oplever sig hørt og forstået 

 at sikre daglig dialog mellem forældre og personale 

 at samarbejdet tager udgangspunkt i barnets udvikling og trivsel 
 
Tiltag: 

 Personalet er altid imødekommende og lydhøre for oplevelser, episoder, som forældrene 
vil dele med os. Vi står til rådighed for uddybende samtaler omkring deres børn efter 
behov.  

 Forældrene tilbydes samtale efter de første tre måneder. Her tager samtalen 
udgangspunkt i hvordan den første tid er gået, og om der er behov for noget særligt.  

 Der afholdes 1 årligt forældremøde, fra 2012 ligger det i maj/juni, umiddelbart efter 
opstart af nye børn. 

 Her gennemgås det årlige program, for hvad vi har planlagt af aktiviteter, samt hvilke 
traditioner vi fejrer. Sommerfest, Julefest, bedsteforældrefrokost, koloni, Fastelavn, 
stjerneløb samt vores arbejdsdag. 

 Vi gennemgår de faste ugentlige aktiviteter og orienterer om Børneruden, hvor der hver 
uge er en ny plan for den kommende uge.  

 Der findes en forældrebestyrelse i Skovmærket. Bestyrelsen vælges af forældrene på 
forældremødet. Formanden indgår i Ruderbestyrelsen. 

 Der afholdes bestyrelsesmøder 4 – 6 gange årligt. Herudover deltager 
bestyrelsesformanden i Ruderbestyrelsen. 

 
Tegn: 

 De daglige tilbagemeldinger, fra forældre til personale og den anden vej rundt. 

 At forældre og børn trives i vores hus. 

 Samtale tre måneder efter barnets start. 

 Årlig opfølgning med samtaler om barnets trivsel. 

 Samtaler inden skolestart. 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 
 
Dokumentation: 

 Fastlæggelse af aktiviteter, som udvikler det enkelte barn og den samlede børnegruppe 

 Igennem dagbog på Børneruden, beskrive dagens oplevelser. 

 Direkte kontakt til de enkelte forældre, med specielt deres barns oplevelser og færden 
dagen igennem. 

 Fotos som lægges på nettet i lukket album. Forældre til børn i Skovmærket inviteres til at 
se med. 
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D: Børnemiljøvurdering. 
 
For nogle år siden valgte vi at se på vores ønsker til husets indretning og undersøge, hvordan 
vores økonomi kunne realisere disse drømme. Vi har i 2010 fået nye vinduer i hele huset og har 
fået fræset og pudset fuger. Dette har gjort meget ved indeklimaet. Her er mindre træk og huset 
opleves varmere. Kælderen er shinet op og træbeklædning på vægge ud mod haven er taget ned 
og erstattet med ikke sugende materiale. Vægge er affugtede og isolering og sten er sat op 
indvendig, hvilket har givet et bedre indeklima. Vi har nytænkt huset og har nyindrettet og rykket 
rundt på nogle rums funktioner, som har givet bedre plads indendørs. Vægge er blevet tapetseret 
og nye reoler er kommet til, som i højere grad tilgodeser pædagogiske ambitioner. På denne 
måde har vi lavet et forbedret fysisk og æstetisk børnemiljø, med relevante materialer, der altid er 
tilgængelige for børnene. 
Det psykiske miljø er en integreret del af vores pædagogik, men er altid i spil, som mål for 
pædagogisk refleksion og forandring. 
 
 

5. Særlige indsatsområder for 2012 
 

A. Indsatsområde for 2011 var selvhjulpenhed i garderoben.  
 
Oprindelig projektbeskrivelse: Indsatsområde for Skovmærket 2011 
Vi har reflekteret i personalegruppen over, hvad vi kunne gøre, når børn og voksne skal ned og 
have overtøj på for at gå ud. Vi oplever mylder, småstress og børn, der går helt i stå, børn der 
skriger over ikke at få hjælp med det samme og en stor del af børn med næsten fikse ideer om, 
hvordan deres tøj, vanter og støvler skal sidde. Nogle af de børn, af hvem man kunne forvente, at 
de selv kunne tage overtøj på har ’siddet lidt på deres hænder’ og forventet, at vi ville hjælpe, 
hvilket vi selvfølgelig gerne vil, men først når de selv har prøvet eller har vist en voksen, hvad der 
konkret er svært. Vi står i år, som altid med børn, der skal i skole til sommer, og som faktisk heller 
ikke er så trænede i selvhjulpenhed. Samtidig er de voksne ’faldet i’ og har i et forsøg på at 
undgå stress ureflekteret forvekslet omsorg med hjælp. Over en periode har vi nok overserviceret 
børnene, med det resultat at ganske få af børnene var helt selvhjulpne, hvilket personalet oplever 
som belastende. 
 
Mål:  
At børnene øver sig i og lærer selv at tage tøj på, at de f.eks. ’affinder’ sig med at vanter sidder 
rigtigt uden at være krænget ud over flyverdragtens ærme, hvilket kræver en voksens hjælp flere 
gange i løbet af et par timer 
 
Tiltag:  
En voksen går ned i garderoben med en lille gruppe børn, hjælper dem med at huske at gå på 
toilettet og vaske hænder og hjælper dem med at finde det rigtige tøj frem. Den voksne hjælper 
måske barnet til selv at vende retten ud af tøjet, lægge flyverdragten på gulvet til de mindste og 
opfordrer dem til at tage tøj på. Der er lynlåse, der skal lynes, og barnet kan vise den voksne, 
hvad der er svært ved lynlåsen. Måske kan barnet alligevel, når det prøver, måske må den 
voksne lige ’starte’ lynlåsen og barnet skal selv lyne færdig. Der deles flittigt ud af tricks, f.eks. at 
’fiske’ betyder at stikke armen ned i ærmet på vrangen fange håndledsmanchetten og trække den 
med op til overfladen, f.eks. at stille støvler tæt på en væg, så der er noget at holde i, når man 
både skal balancere og finde hullet i støvlen. Børnene opfordres til at lære tips og tricks videre til 
hinanden. Der er også en rækkefølge at lære, fleece kommer før flyverdragt, støvler kommer før 
vanter, der kommer til allersidst. Der er hængt boardmarker op på væggen, så børnene visuelt 
kan søge hjælp, hvis de bliver i tvivl.  
Børnene orienteres over et par dages samlinger om, hvad de voksne har besluttet, og vi er ret 
tydelige mht., hvad vi forventer af børnene. Alle fremskridt skal italesættes. 
Forældre og au-pairs orienteres skriftligt om vores tiltag og opfordres til at bakke deres børn op. 
Lidt kækt har vi bedt dem om at lukke hjemmeservice-kontoret ned for en tid, hvilket på den korte 
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bane tager lidt af deres tid, men på den lange bane er tidsbesparende og tilfredsstillende for alle 
parter.  
 
Tegn:  
Allerførst vil vi nok kunne mærke roen ved at have taget en beslutning om at ville forandring. Vi 
var i forskellig grad påvirket af den uro og stress, der var, når alle på én gang skulle i tøjet, og 
flere børn, formoder vi også, var påvirket. Dels kom de voksne lidt sent i tøjet og nogle af 
børnene kunne ikke gå ud før én af de voksne var fuldt påklædt. Når vi oplever, at de voksne 
sidder sammen med børnene og selv tager tøj på, har tid til at småsludre. Når børnene har en 
oplevelse af, at de kan og også gerne vil selv. Eller i det mindste forsøger, for der er noget tøj der 
er svært at få på og noget tøj, der ’korresponderer’ dårligt f.eks. fleece mod fleece eller fløjl. Der 
er stor forskel på flyverdragters anvendelighed ift. at få den krænget ud over støvlerne og evt. at 
få sat en elastik fast under støvlen. 
Senere vil vi kunne snakke med børnene om forskellen på dengang, da de ikke selv kunne tage 
tøj på og nu. Måske vil de selv have bud på, hvilke fordele der er ved at kunne klare sig selv. 
 
Dokumentation:  
Vi vil tage billeder af børnene, mens de tager tøj på og sætte dem op i garderoben. Vi vil gerne 
krydre dem med børnenes egne udsagn, skrevet ned og sat op af de voksne. Hvis børnene selv 
kan formulere, hvor godt det er, skal de små historier også skrives ned. 
 
Evaluering:  
Vil foregå på børneniveau og på voksenniveau. På børneniveau vil vi evaluere på en samling 
inden foråret, og vi vil arbejde videre med evalueringen i løbet af den dag. Børnene skal være 
med til at give liv til et par plancher med egne oplevede og fortalte historier. 
På voksenniveau vil vi gøre det på et personalemøde i marts måned, og samtidig vil vi 
perspektivere, hvad høstede erfaringer giver af lyst til at arbejde med et nyt læringsmål. 
 
På børneniveau: 
Kort tid efter at vi havde besluttet, at børnene skulle blive mere selvhjulpne i garderoben, var der 
en mærkbar forandring. 
Forældrene kommer med tilbagemeldinger på, at de støtter op om vores tiltag. Desuden giver de 
udtryk for, at de også er blevet opmærksomme på, at de også skal appellere til børnenes 
selvhjulpenhed. 
 
På voksenniveau: 
På personalemøderne efterfølgende snakker vi om udviklingen hos børnene, og om hvordan 
børnene modtager opgaven. I takt med at vi løbende drøfter processen, oplever vi, at der bliver 
mere ro, og det giver ikke det samme stressniveau som tidligere. Da de ældste børn selv får 
oplevelsen af, at de kan klare opgaven, hjælper de i højere grad de yngste, og dermed bliver det 
et fælles projekt at komme på legepladsen. 
For en del børn har det stor betydning, hvorledes vanter, bukseben, elastikker om støvler sidder, 
og der bliver brugt meget tid på at rette til, inden vi kan komme ud. I takt med at processen 
udvikler sig, og de bliver opmærksomme på deres egen udvikling, og at tøjet nødvendigvis ikke 
kun skal sidde på en bestemt måde, men at det er fint at vanterne er på, og at bukserne sidder 
nede i støvlerne, stiger humøret. 
Vi voksne beslutter, at en medarbejder går på legepladsen, og tager imod de børn, som er 
færdige. To andre er i garderoben. 
På børneniveau bliver børnene opmærksomme. Det sker på vores samling, hvor et barn er 
meteorolog, og giver en melding på vejret, og hvilket overtøj børnene skal tage på, når vi skal ud. 
I garderoben opsætter vi piktogrammer, som viser hvilken rækkefølge overtøjet skal på. Dette er 
en hjælp for børnene 
Det har været et lærerigt og givende forløb for både børn og voksne. Nu et halvt år efter, er en ny 
kultur i garderoben indarbejdet, hvor udgangspunktet er, at man selv tager tøj på, og beder 
konkret om hjælp, når man selv har prøvet.  
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Hen over sommeren har vi modtaget nye børn, og det ligger implicit i børnekulturen, at man selv 
tager overtøj på.  
Vi voksne skal dog stadig indimellem huske på at service og omsorg er 2 helt forskellige ting, og 
lade automatpiloten ligge i lommen!  
 

B. Arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdspladsudvikling (APU) 
 
Vi har udfyldt og lavet handleplaner på vores APV, som er den fysiske del af vores arbejdsmiljø. 
Handleplaner mm ligger i huset.  
Vi har som Ruder-hus deltaget i kommunens APU-projekt, som erstatter det psykiske 
arbejdsmiljø i år. Her deltager vi efterfølgende i et spor-arbejde, om dét at arbejde med børn med 
særlige behov og børn i almindelige udviklingskriser og den effekt, det har på personalet. Vi får 
undervisning af Pernille Hviid og deltager sammen med fire andre huse i Rudersdal. Vi arbejder i 
pauserne mellem undervisningen med egne projekter i husene. Undervisningen har karakter af 
fagligt refleksionsrum med konkrete cases. (Da dette arbejde omhandler konkrete børn og 
konkrete refleksioner beskrives det ikke her.) Arbejdet fortsætter i 2012. 
 

C. Nyt indsatsområde - Idrætscertificering 
 
I Skovmærket har vi valgt at certificere os til idrætsinstitution.  
Det betyder at vi, bl.a. via idrætten, tilpasser det pædagogiske arbejde til den gruppe børn, vi har 
i huset. 
Pædagogisk idræt er brugen af idræt i en pædagogisk sammenhæng og med et pædagogisk 
formål. 
I den pædagogiske idræt arbejder vi med fire fokus punkter, hvor vi ønsker at styrke den enkelte 
eller gruppen. Fokuspunkterne er: fysisk, socialt, kognitivt og psykisk trivsel. 
I forbindelse med at pædagogisk idræt bliver et værktøj, vi er fortrolige med, vil vi i større grad 
have fokus på sundhed, kropsbevidsthed, øve børnene i at kunne aflæse sociale koder samt 
styrke deres selvværd og selvtillid.  
 
 
Mål: 
I den periode, hvor vi har været i gang med uddannelse, har vi i Skovmærket valgt at igangsætte 
aktiviteter med pædagogisk idræt. 
Vi har haft aktiviteter, der alle har haft udgangspunkt i de forskellige fokuspunkter. 
Dette gør, at børnene har lært nye lege, og den glæde de bibringer. De kommer oftere og 
spørger, om vi alle skal lege og spørger hinanden, om de vil være med til f.eks. at lege ”Ståtrold”.  
Børnene har i takt med idrætsaktiviteterne fået nye legerelationer på kryds og tværs i 
børnegruppen. 
Idrætten er ved at blive en integreret del af vores pædagogiske praksis. 
Bestyrelse og forældregruppe er løbende blevet orienteret om idrætscertificeringen af personalet i 
Skovmærket.  
På et forældremøde har vi uddybet baggrunden for vores valg og de nye muligheder, det giver 
huset, at vi har fokus på den pædagogiske idræt. 
I børnehøjde sikrer personalet, at det enkelte barn bliver tilgodeset i aktiviteten. 
 
At vi fortsat er i gang med certificering, og dermed løbende har fokus på den pædagogiske idræt, 
og vil udvikle aktiviteter og nye måder at implementere idrætten på. 
 
Tidsforbrug: 
 
Selve aktiviteterne i hverdagen er afgrænsede, så de i børnehøjde er overskuelige, interessante 
og forståelige.  
Selve certificeringen løber over 12 mdr., hvor medarbejderne over tre weekender deltager i 
teoretiske og praktiske forløb. Kursisterne er opdelt i netværksgrupper med et andet hus, hvori vi 
udveksler faglighed og aktiviteter. 
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Sideløbende med undervisningen, arbejder personalet med dokumentation, hvor vi beskriver mål, 
midler, metode og niveau, progressioner og pædagogiske bagdøre. 
 

D. Tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde. 
 
Vi skal også fremover kunne inkludere de børn, som går i Skovmærket. Vi har altid en mindre 
gruppe børn med særlige behov se afsnit 4B. For at kunne inkludere har vi haft gavn af og vil 
fortsat benytte en fast struktur henover dag, uge og år, som er genkendelig og forudsigelig for 
børn, forældre og personale, der har deres daglige gang i Skovmærket. Dvs. at vi arbejder med 
’selvopfundne og udefra opfundne’ temaer, som vi tilpasser den aktuelle børnegruppe og fletter 
ind i vores allerede fastlagte hverdag.  
 
 
Et eksempel: Vi har de sidste 12 år lavet rytmik med børnene i et lånt lokale på Skovlyskolen én 
formiddag om ugen. Der har været en fortløbende udvikling af valgte aktiviteter. Ét år havde vi et 
barn med ADHD-lignende symptomer. Barnet var endnu ikke udredt. Dette barn var visiteret til 
speciel fysioterapi/motorik i en kommunal gruppe. Et personale fulgte barnet, og erfarede 
således, hvordan der blev arbejdet specifikt med dette barn på en legende måde. Vi 
implementerede og udvidede denne leg i vores forløb, således, at det var en leg for alle vores 
børn. Vi købte nye materialer og brugte materialer på en ny måde, vi instruerede meget konkret, 
vi havde forholdsvis hurtige skift, vi var mere visuelt orienteret end tidligere. Dette tilgodeså i 
højere grad det konkrete barns behov, men var ’bare’ endnu en sjov aktivitet for alle. Vi bruger 
fortsat denne aktivitet indimellem og kan lave et varieret tilbud, som udfordrer børnenes 
motoriske udvikling. Der er mulighed for at lave tilpassede udfordringer, således at børnenes 
’udviklingsmotor’ smøres og vedligeholdes. 
 
Vi lægger vægt på, at sikre åbenhed om evt. vanskeligheder hos børnene, således at de voksne 
tager ansvar og imødegår mytedannelser hos børnene. Ved at gå forrest også når der skal tales 
om svære ting, søger vi at øge alle børns tryghed i den sociale kontekst som børnehaven udgør. 
En sådan holdning og handlestrategi ses som lærerig og nødvendig for alle børn og forventes at 
forebygge mobning. 
Et parameter for, om denne målsætning holder, er at børnene som hovedregel møder glade og 
trygge i børnehaven. 
 
Vi arbejder med faste aktiviteter ugen og året igennem, ser den pædagogiske planlægning og 
børnenes trivsel som komplementære. 
Vi er gode til at planlægge forskellige aktiviteter og nyder også dagene, hvor børnene ’bare’ leger 
med de voksne hensigtsmæssigt placeret, som garanter for den gode stemning. Vores 
genkendelige og overskuelige struktur gavner alle børn, særligt de der har særlige behov 
 

Pædagogisk faglig kvalitet. 
I det efterfølgende vil vi dokumentere, hvordan vi arbejder med faste temaer over dag/uge/år i 
vores fælles hverdag: 
 
 
Samling, frokost og frugtsamling:  
Vi ønsker overordnet, at barnet gennem disse aktiviteter oplever at tilhøre en større gruppe som 
fuldgyldigt og ligeværdigt medlem og genkende en fælles struktur, der gælder for alle. At alle 
børn i stigende omfang forstår, at man kan noget forskelligt afhængig af alder og udvikling. 
Gradvist gennem børnehaveforløbet forventes det, at børnene lærer at lytte og fortælle korte 
historier, vente på tur og lytte til dagens program (hvem dækker bord? Hvem mangler? Kan vi alle 
navne? Blive siddende og spise/ holde bordskik). 
Børnene lærer at tælle hinanden, "fiske" en sang og synge i fællesskab, lave rytmer, rim og 
remser, med det formål at fremme børnenes sprog, musikforståelse og rytmesans. 
Disse færdigheder udvikles successivt og med stor individuel variation. 
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Fællessamlinger er vigtige fora for de voksne til at aflæse det enkelte barn og dets udvikling i 
forhold til gruppen og på baggrund heraf vurdere, hvor der evt. skal støttes lidt ekstra, eller hvor 
kravene evt. kan skærpes. 
 
Diverse spontane aktiviteter og leg:  
Selv om det kan være vanskeligt at konkretisere en tydelig og evaluerbar målsætning omkring 
den frie leg, opfatter vi legen ("formålsløs" og lyststyret på børnenes egne præmisser) som dér, 
hvor erfaringer for alvor konsolideres, og hvor børn virkelig eksperimenterer med alt det, de lærer 
i f.eks. planlagte og målrettede aktiviteter.  
At kunne og ville indgå i fri leg med jævnaldrende er fundamental for al udvikling, og der kræves 
intens opmærksomhed og støtte til de børn, der af den ene eller anden grund ikke magter eller er 
motiveret for den spontane leg. 
 
Rytmik/motorik: 
Når børnene skal ud og ind øves på- og afklædning og omkring 5 års alderen skal flertallet af 
børnene kunne tage flyverdragten af og på, finde hue og vanter i deres garderobe og tage støvler 
på uden eller med begrænset voksenhjælp. 
 
Motorik sigter særligt mod at udvikle og understøtte barnets kropslige udvikling alsidigt og styrke 
rytmesans og musikalitet i bred forstand. 
Børnene skal helt generelt bevare og udvikle glæden ved bevægelse, sport og rytmik og turde 
deltage i de fleste aktiviteter. 
Gymnastiksalen er tillige et sted, hvor barnet skal lære at skelne og skifte mellem forskellige 
grader af styring og struktur ud fra kortfattede signaler som musik, fløjt, klap osv. Der stilles altså 
også store krav til opmærksomhed, forståelse for regler og "disciplin" hos børnene (sociale og 
kulturelle kompetencer) 
 
Mod slutningen af et motorikforløb skal børnene kunne: holde balancen på et ben i adskillige 
sekunder, hinke, slå kolbøtter på måtte, klatre i ribber, stå på tåspidser, rulle sidelæns, klappe 
simple rytmer, forstå og deltage i enkle regellege som alle mine kyllinger kom hjem, tagfat, 
radioleg, sanglege etc.  
 

Evaluering af overgange – her fra børnehave til skole 
 
Skolegruppen 
I året op til deres skolestart deltager børnene i ’skolegruppen’ min. én gang ugentlig med en fast 
voksen, i år 2011/12 med to faste voksne pga. gruppens størrelse 
At lege skole i børnehaveregi skyldes stor nysgerrighed og motivation hos børnene: "hvad er 
skole egentlig for noget?" "hvad er det for bogstav- og talkoder vi er omgivet af?", hvilke 
kompetencer er nyttige, når jeg skal starte i skole?? 
Der arbejdes i en legekontekst med læring af almindelig skoleadfærd, som at sidde på sin plads, 
markere, forstå forskel på timen og pausen, lytte etc. Det tilstræbes, at alt foregår i en positiv 
atmosfære. Tilpassede udfordringer er en forudsætning herfor. 
Børnene arbejder med førskolemateriale og øvelser, der styrker den sproglige opmærksomhed 
og almene læseparathed. Børnene stifter bekendtskab med bogstaver og tilhørende lyde 
igennem simple lege. 
Målet er at bevare og udvikle positive forventninger til skolen og at skærpe børnenes 
nysgerrighed på at lære. Hvis børnene opnår en vis forståelse for den lydlige og visuelle syntese 
er det dejligt, men det er ikke et formuleret mål. 
Det er et mål, at børnene ved afslutningen af et børnehaveforløb kan tælle til 20 og have en 
konkret forankret forståelse for de tilsvarende mængder (større end, mindre end, flere, færre, 
over under, samt simpel addition), kunne genkende deres navn og gerne skrive det. Al materialet 
børnene arbejder med samles i en mappe, som de får med når de holder afslutning. 
I løbet af foråret besøger vi de enkelte skoler med alle skolebørnene, således at børnene kan 
vise deres kammerater deres kommende skole. På nogle skoler bliver vi inviteret til at deltage, på 
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andre tager vi bare selv på besøg. Trods stort forbrug af tid og energi på dette, prioriterer vi, at 
alle børn bliver fulgt på vej og kan dele deres spænding med vennerne i børnehaven. 
 

Maddag. 
 
Til denne aktivitet knytter sig dels nogle konkrete mål, der har at gøre med færdigheder og 
mestring og dels nogle mere abstrakte, kulturelle og personlighedsmæssige mål. 
 
Børnene indgår på skift i tilberedningen af et ernæringsrigtigt og lækkert måltid, der serveres for 
resten af gruppen.  
I denne proces lærer børnene at rengøre, snitte, stege, koge osv. men også at passe på de 
farlige ting, der er i køkkenet. De lærer, at tilberede og servere maden og få en 
sammenhængende opfattelse af måltidets vej fra råvare til servering og nydelse (fra detalje til 
helhed). At samarbejde om måltidet.  
Børnene lærer tillige at turde smage, at yde en indsats, der glæder andre (at være vært), 
At opleve måltidet uden for hjemmet i selskab med andre end familien. At få et nuanceret syn på 
smag og kvalitet og sundhed. At få skærpet nysgerrighed og mod overfor at turde smage (at 
overskride ofte meget personlige, men ofte også hæmmende, grænser). 
Endelig har aktiviteten en mere generel betydning for hele børnehavens liv og kultur, idet alle på 
skift oplever de forskellige roller omkring måltidet. 
Det er afgjort et mål at ikke mindst hjemmet mærker, at børnene bliver mindre kræsne og mere 
nysgerrige efter at prøve at smage nye ting, og at børnene føler sig motiverede for at færdes i 
køkkenet. 
 
 

Natur, kultur og udeliv 
 
Dette er også et vigtigt tema, og som vi skriver mere om nedenfor. 
 
Eksempel: turdag. 
 
Det helt overordnede formål med ture ud af huset er, at børnene stifter bekendtskab med det 
omgivende samfund i bredeste forstand. 
Ture i naturen har til hensigt at skærpe og vedligeholde interessen for det levende og skønheden 
ved at påskønne og tilskynde til undersøgelse, udforskning og leg udendørs. Målet er, at børnene 
vænnes til at færdes udendørs og viser respekt for naturen (undlader at svine, knække grene af 
etc.)  
Udflugter til museer, biografer, udstillinger, biblioteker m.m. stiller andre krav og har et andet 
sigte: Her ønsker vi, at børnene får en vifte af erfaringer med det menneskeskabte, med denne 
skønhed og skabertrang hos andre. Målet er primært oplevelse, der styrker børnene ved blot og 
bart at glæde, men måske også ved at vække til eftertanke eller stimulerer egen skabertrang.  
Mange børn synes umiddelbart, at f.eks. museumsbesøg er kedelige, og derfor kræver det nøje 
overvejelser om sted, omfang, timing (hvornår, for hvilke børn etc.) og hjælp til forståelse og 
fortolkning.  
Målet i mere abstrakt forstand kan være at vænne børnene til at bruge kulturinstitutioner senere i 
livet. 
Herudover er det at færdes i det offentlige rum krævende og udfordrende for børnene. Men det 
læres ved at prøve det, så man får lejlighed til at øve sig i, forstå og beherske at skelne mellem, 
hvad man kan hér, og hvad man kan dér.  
Børnene skal således vise stigende forståelse for dette og det skal kunne lade sig gøre at kende 
og efterleve reglerne for offentlig "færdsel" i bred forstand, som 5-6 årig, i et omfang så ture med 
børnegrupper på 10 børn kan lade sig gøre i tålelig ro og orden. 
 
Udflugter skal ligeledes træne børnenes udholdenhed både fysisk og mentalt. 
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Dokumentation og evaluering. 
Vi har i 2011 bokset med at få alles kompetencer udviklet og i spil i forhold til Børneruden. Alle 
personaler har været på forskellige kurser, og har haft og har stadig meget forskellige IT-profiler. 
Vi har dog fået løbet Børneruden i gang, selv om vi stadig skal øve os i daglige elektroniske 
tilbagemeldinger, daglige fotos og aktiviteter og planlægning via Børneruden. Vi arbejder ihærdigt 
videre og har det som overordnet indsatsområde i Ruderen. Vi håber, vi bliver så gode at 
forældrene altid benytter den elektroniske pladsanvisning. 
 
 
 
 
 
Bilag:  
 
1: Jeg kan - skema 
 

 

 
 

 

Jeg kan 

 

 

Mit navn: ________________________________________ 

Min 

opgave:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________ 

Mine voksne hjælpere: _______________________________ 

Mine børnehjælpere: ________________________________ 

   Fås 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______  

   Fejres med 

______________________________________________________________________________________

___________________ 
 
 
 


