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I 2013 blev det besluttet, at igangsætte en proces med at omlægge og effektivisere det 
pædagogiske dokumentationsarbejde. Dette medførte bl.a. at institutionerne skal udarbejde en 
Pædagogisk plan. 

Formålet med den pædagogiske plan er at evaluere de kommunale mål for indsatsområder og 
læreplanstemaer samt den fælles læringsforståelse (Bilag 1) og anskueliggøre og vurdere om og 
hvordan målene omsættes i praksis dagtilbuddene i Ruderdal kommune.      
 
Inden udgangen af 2014 skal den anden Pædagogiske plan udarbejdes.  

Den er justeret og udformet på baggrund af analyse af de første pædagogiske planer, som var 
udformet på en særlig måde på grund af overgangen fra de tidligere virksomheds-, praksis- og 
handleplaner. 
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i denne Pædagogiske plan påbegynde, 
at beskrive arbejdet med de gennemførte aktionslæringsforløb og resultaterne heraf, ud fra den 
forpligtende didaktiske aktionslæringsmodel.  

Formålet med den Pædagogiske plan er at skabe et overblik og dokumentere udviklingen af det 
pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Den Pædagogiske plan skal understøtte udviklingen af den 
pædagogiske praksis, så den fremmer børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer.   
For at forenkle arbejdet og fokusere på omsætningen af læreplansmålene og resultaterne i den 
pædagogiske praksis, er der udarbejdet en fælles kommunal læringsforståelse og læreplansmål, 
som skal afprøves i perioden fra medio 2014 til medio 2017. Det kan også forventes, at der i løbet 
af perioden skal arbejdes med at opsamle resultater fra 3- 4 effektmål, som indgår i den 0- 18 års 
politik, som politikerne pt. arbejder med at formulere. 
 
Den Pædagogiske plan skal afleveres hvert andet år. Eksempler på dokumentationen herfra, vil 
indgå i Børneområdets Kvalitetsrapport.  
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i den Pædagogiske plan gøre rede for, 
hvordan de har arbejdet med de fælles kommunale pædagogiske indsatsområder og de seks 
læreplanstemaer.   
 
 

 

 

 

 

 

Inden for alle punkter skal der gøres rede for følgende: 
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 Mål for indsatsområdet /læreplanstemaet? 

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

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

 Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med - 0- 2 årige/ 3- 5 årige? 

 Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret som konsekvens af arbejdet med 
temaerne/emnerne? 

 Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? 

 Hvilken læring har personalet opnået med tiltagene?  
 

Det forventes, at udfyldningen af skemaerne er korte og præcise. Oplysningerne skal kun skrives 
et sted i skabelonerne, alternativt henvises til beskrivelse andet sted i den pædagogiske plan.  

Skemaerne er opdelt således, at resultaterne af arbejdet med de kommunale fælles pædagogiske 
indsatsområder og læreplanstemaer i 2014 beskrives først. Efterfølgende beskrives mål og tiltag, 
der planlægges med afsæt i de fælles kommunale læreplansmål samt pædagogiske 
indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2015 - 2016. 

Det forventes at besvarelserne er udtryk for en sammenfatning indenfor de enkelte 
indsatsområder og læreplansmål. Sammenfatningen skal udarbejdes, ved at afsøge mønstre på 
tværs i data fra institutioner i områderne, og i hele institutionen hos de selvejende institutioner. 

Til brug for data indsamlingen udarbejder institutionerne hvert ½ år en oversigtsplan over 
aktiviteter, indsatser, fokuspunkter, projekter og områder i dagligdagen, som har haft en særlig 
opmærksomhed og sætter disse i forhold til læreplantemaer og indsatsområder i et matrixskema: 

    Aktionslæringsforløb Projekter Pædagogisk 
dagligdag 

Sundhed i børnehøjde Sund kost projekt Frugt og grønt 
projekt 
Børnemassage  

 

Inklusion og tværfagligt 
samarbejde 

 Foredrag om 
inklusion ved 
Arne Nilsson 

Handleplaner på 
børn i samarbejde 
med 
inklusionspædagog 

Alsidig 
personlighedsudvikling 

Overgange i 
hverdagen/skift i 
hverdagen 

 Adgang til 
materialer når 
lysten er der 

Sociale kompetencer  Temauger om 
venskaber 

samling 

Sproglig udvikling  Fart på sproget. 
½ års projekt 

 

Krop og bevægelse  OL 
Cykelprojekt 

Rytmik (herunder 
hjemmelavet 
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rasletønder. 
Naturen og 
naturfænomener 

 Kreativ proces 
omkring 
julen/advent 

Haven: 
bær,fugle,vejr 

Kulturelle udtryksformer 
og værdier  

 Læsegrupper 
Lucia 

Akvarel 

 

 

Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne beskrives her:  

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
    

Sundhed i børnehøjde 
 

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 give børnene sunde varierede kostvaner og sammen med forældrene 
sikre at de får dækket deres ernæringsmæssige behov. 
· At anvende måltiderne som et pædagogisk redskab. 

- Vi har opsat en tavle hvor temaet er den gode madpakke. Her 
byder såvel personale som forældre ind for at finde inspiration. 
Målet er på den måde at synliggøre behovet for en varieret 
madpakke. 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 

- Måltidstavlen er opsat og forældre og personale har sat 
inspiration op. 
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dette indsatsområde? 
 

- Vi har lavet temadage hvor vi har plukket æbler, snittet frugt og 
grønt presset juice mm. 

- - Vi har lavet måltidsdage hvor fokus har været på den sunde 
kost.   

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

- Måltidstavlen er stadig i brug og kun midtvejsevalueret, da vi 
stadig ønsker større fokus 

- Vi har evalueret disse dage løbende på p-møder og vil nu 
implementere ”juice dage” fast i sæsonen. 

- Disse måltidsdage er ligesom frugtdagene evalueret fast og lagt 
fast ind i vores hverdag, da de giver fine pointer ift. vores mål 
omkring kostvaner i børnehaven. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde? 
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/ se evalueringsdelen.  
 
b/ Børnene er blevet mere åbne overfor nye ting og nye smagsoplevelser. 
Mange prøver nye ting og udvider deres horisont. Børnene er nysgerrige 
og forandringsparate overfor de sunde oplevelser. 
 
Eks: første gang vi lavede det smagte ca 50% af børnene. Sidste gang 85 
%. 
 
c/ Mange børn vil gerne noget nyt og vi har oplevet at det tit er voksne 
der begrænser børnene ift. at smage og prøve nye ting. 

 

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

Vi vil indføre børnemassage hvor børnene giver hinanden massage. Vi vil 
lave stille stunder hvor børnene finder ro i sig selv og sammen.  
 
Vi vil i 2015-16 forsætte med at lave juicedage og madtemaer., som vi 
løbende udvikler sammen med forældrene.  

 

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
 

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

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? 
 

 
Rette fokus på pædagogernes planlægning af hvilke aktiviteter og 
projekter der igangsættes, så alle børn kan deltage og oplever at 
blive set, anerkendt og får mulighed for udvikling. 
 
At gøre dagens overgange så gennemskuelige for børn og voksne at 
børnene ikke oplever uro, kø og lange ventetider. 
 
Vi har udarbejdet handleplaner på børnene i løbet af året i samarbejde 
med vores inklusionspædagog.  
 
 
 

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

 
At det enkelte barn konstant er i udvikling og at det får opbygget et 
selvværd, sociale kompetencer , viden og færdigheder der gør 
barnet i stand til at klare sig ved overgangen til skolen; altså er den 
bedste udgave af sig selv så tit så muligt.  
 
Arbejde med glidende overgang i hverdagen imellem feks. Måltider, 
sovebørn, garderobe osv. Hvor placerer vi os, hvilke opgaver har vi hver 
især og hvordan forvalter vi tiden i de enkelte overgange.  
 
 

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

3-5 år  

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

De glidende overgange arbejder vi stadig med , nu via aktionslæring. Vi 
har Inklusionspædagog med til personalemøde , som skal hjælpe os 
videre i processen. Vi har løbende evalueret vores overgange, samlinger 
osv. Via samtaler, observationer og skrevet det ned 
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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 placeret børnene i nogle venskabsbånd ved forskellige aktiviteter 
og givet de største nogle ansvarsopgaver , som svarer til det alderstrin de 
er på. Vi har afprøvet forskellige metoder ift. vores egen placering ved de 
forskellige dagligdags ting,  
 
b/ børnene har fået en større forståelse for hinanden og det at være ”stor 

og lille”. De har lært at hjælpe hinanden og give bedre plads til hinanden. 

F.eks. Hjælper de store de små med  tøjet, madpakker og lignende som 

en hverdagsting uden de voksne spørger 

 

c/ at vores placering og tilrettelæggelse af arbejdet i den grad sætter 

vejen for vores hverdag. Det at vi har haft fokus på tid, placering og 

arbejdsmetoder har givet os mere overskuelighed i dagligdagen.  

Eksempel: oprydningen kan gemmes til den der putter sovebørn og det 

frigier ressourcer til de andre børn.  

 

 

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

 
 
 

 
Et fælles mål i ledernetværket er at have fokus på at vidensdele på 
lederniveau og hjælpe hinanden i faciliterings processerne og samt i 
gennemførelse af dialogbaserede refleksions øvelser i 
personalegrupperne. Dermed kan vi samarbejde om inklusiondelen i de 
enkelte huse og vidensdele vores processer og tanker.  
I Skyttebjerg fortsætter det med aktionslæring omkring overgange som vi 
stadig gerne vil blive klogere på.   
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Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Alsidig personlig udvikling 

 i 2014 
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? 
  

 
Vi lærer børnene at acceptere forskellighed: Jeg er mig og du er 
dig. Vi er forskellige, men vi kan noget hver især, og noget 
sammen. 
 
Børnene skal lære at aflæse andres reaktioner, både positiv og 
negativ adfærd. 

Vi skal give børnene mulighed for at opleve verden og mærke den. 

Børnene skal lære at forstå en kollektiv besked. 

Børnene skal lære at udsætte deres personlige behov efter alder 

Vi skal lære børnene gensidig tillid. 

Vi skal give børnene oplevelser i forhold til deres alder og 
udvikling. 

Have et udviklende og trygt miljø hvor børnene kan føle sig 
hjemme og accepterede. 

Drage omsorg for at de børn der har svært ved at aflæse andre 
børn lærer, at se hvad det 
betyder at overskride andres grænser. Give dem værktøj til at 
ændre deres adfærd. 

Inddrage forældrene i denne proces. 
 

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

Være støttende, vejledende og anerkendende voksne, der er 
bevidste om betydningen af 
deres rolle sammen med børnene. Dette har vi haft stor fokus på og 
afprøvet temaer hvor de voksne blev sat i forskellige udfordringer i 
sammenhæng med børnene. 

Vi lærer børnene sociale færdigheder på det udviklingstrin, hvor 
barnet befinder sig. Alt dette i små grupper og overskuelige 
læringsmiljøer. 
Vi arbejder med at få børnene til at stå frem i forskellige 
sammenhæng, lytte og aflæse, vente på tur mm. 
Mange af disse ting har vi i vores samling som bl.a. fungerer som en 
personlig udvikling for det enkelte barn i flere sammenhænge.  

 Vi har vores samling oppe på vores p-møder og haft  
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Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og  
hvordan? 

aktionslæringsmodellen i brug i forhold til at finde data for at optimere 
processen. 

 
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/ Mindre grupper , struktur og bedre læringsmiljøer 
 
 
 
 
 
 
 
b/ mere ro og fordybelse for det enkelte barn. Forudsigelighed og 
tryghed. 
 
Børnene efterspørger selv ”de der aktiviteter hvor vi ikke er så mange” 
 
 
 
c/ vi har lært hvordan vi løbende udvikler samlingen med børnene , så 
alle bliver en del af den fælles oplevelse. Et af de konkrete mål var at få 
alle børn i spil til samlingen, og dette er vi nu lykkedes med. 

 

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

 
 

Vores mål for 2015-16 er at få det enkelte barns øjne op for flere 
relationer på tværs af køn og alder. Dette vil vi gøre ved at arrangere 
temauger omkring venskaber og betydningen af at være i et fællesskab. 
Vi vil måle på om det enkelte barn har fået flere relationer i løbet af året. 
På denne måde ønsker vi at udvide det enkeltes barns rummelighed. Vi 
måler i skemaer hen over året. 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sociale kompetencer 

 i 2014 
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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? 
 

Være støttende, vejledende og anerkendende voksne, der er 
bevidste om betydningen af 
deres rolle sammen med børnene. 
Vi lærer børnene sociale færdigheder på det udviklingstrin, hvor 
barnet befinder sig. 

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

Hvad ser vi når vi styrer? Hvad ser vi når vi sætter os selv i 
baggrunden? Dette vil fremover bliver prøvet af som en aktion i 
huset. 
 
Dette eksperimenterer vi med og sammenligner de resultater i 
vores evalueringer. 
 

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

Når vi styrer:   
Vi styrer hvad de skal lære, hvordan de agerer individuelt og sammen. Vi 
får i høj grad sat dagsordenen og når derhen hvor de voksne ønsker/ 
aktivitetens formål. 
 
Når vi er i baggrunden: Så er nogle af børnene kortere tid i legen og ikke 
alle er nødvendigvis med. Der bliver plads til kreativitet og andre 
muligheder opstår til læring for de voksne. 
 
 

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                                             

a/ Vi har i højere grad fokus på formålet ift. om aktiviteten er styret eller 
et sted hvor børnene selv skal stå for indholdet. Derfor er vi blevet mere 
bevidste på formålet ift. hvordan vi præcist styrer de forskellige 
aktiviteter.  
 
b/ Det har skabt en bedre struktur og de børn der har brug for en meget 
gennemskuelig hverdag har opnået større handlemuligheder.  
 
 
 
 
c/ De voksne  har lært at navigere i strukturen ift. hvornår ting er 
voksenstyret og hvornår børnene selv er på banen. Dette er efter vores 
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arbejdet med tiltagene? 
 

overbevisning et vigtigt redskab at kunne navigere i når der er skolestart. 

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

 
 Se punktet personlig alsidig udvikling. Dette er vores kerneopgave og 

noget vi i Skyttebjerg har som altoverskyggende mål , da det danner 
grobund for mange af de andre læreplanstemaer, som børnene er 
igennem. 
 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sproglig udvikling 

 i 2014 
 
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? 
 

”Fart på sproget” 

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

½ år med fart på sproget hvor vi har været igennem et forskningsprojekt 
der inkluderede alle børn fra 3-5 år 
Derudover sprogtests samt et 11 ugers forløb omkring fokuseret 
sprogindsats med en gruppe børn. 

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

Fart på sproget er evalueret med folk fra syddansk universitet på 
pædagogniveau og på lederplan i kommunalt regi. 
Derudover løbende i personalegruppen. 

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

3-5 årige  
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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? 

a/ Vi har fået mere fokus på sproget og kan bruge elemeter fra forløbet i 
vores daglige sprogarbejde med børnene. Se bl.a. punkt  b 
 
 
b/ De tillærte sig viden om : begreber, skriftssprogskoncepter, større 
ordforråd, rim og remser, narrative kompetencer  , lydlig opmærksomhed 
 
c/ Vi har fået nye arbejdsmetoder, og udvidet vores fokus på  hvor meget 
gentagelser betyder i den sproglige opmærksomhed 

 

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

 
 

Vi arbejder på at implemtere en sang, rim og remseskat. 
Dette gør at vi har sat et mål om fast ugentligt at have 
musik og bevægelse på programmet, så børnene får 
trænet deres ordforråd og lyde på flere forskellige 
parametre.  Vi træner de narrative kompetencer, så det 
enkelte barn kan få det med videre i skole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Krop og bevægelse 
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 i 2014 
 
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? 
 

Vi har arbejdet en del med barnets glæde ved bevægelse og 
kropslig aktivitet. Derudover at barnet får viden om betydningen ved 
at røre sig , bruge kroppen og være fysisk aktiv 

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

Vi arbejder bl.a.med massage, idræt på legepladsen og cykelløb. 
Derudover arbejder vi fast med rytmik en gang om ugen fra oktober 
til april. 
Vi har haft gentagne malerprojekter, hvor finmotorikken kom meget 
i spil.  
 

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

To gange om året evaluerer vi brugen af vores udeareal så det hele tiden 
er tilpasset de børn, aktiviteter mm , som vi, udfra vores plan ønsker at 
tilbyde i børnehaven. 
Vi evaluerer løbende aktiviteterne efter et skema hvor vi tager stilling til 
forløbet og samler vores viden i en ” Skyttebjerg bank”. 
 

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/Vi har faste cykeldage og OL på legepladsen.  
 
Vi har opgraderet vores legeplads ift. Motorisk træning, blandt andet via 
en klatrevæg, som primært henvender sig til de største i vores gruppe. 
 
Rytmik (se sprog) 
 
b/ Børnene oplever glæden ved at mestre deres egen krop, og opleve 
dens styrke og hvordan øvelse gør mester. 
Feks. Opnåede vi at 100 % af børnene selv kunne gynge uden voksne og 
med hjælp fra hinanden. Træning og atter træning og guidning i stedet 
for hjælp. 
 
c/ Vi har lært at børnene ”føler en indre glæde” ved at fysisk udfoldelse. 
Børnene oplever selv at kunne og det er faktisk det samme vi lærer. Feks 
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at børnene selv gynger og lærer teknikken  , som vi voksne ikke behøver 
være en aktiv  del af. 

 

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

Vi vil arbejde med at vores ”vilde børn ” kan lege vilde 
lege såvel indendørs som udendørs. Dette vil vi indsamle 
viden om , undre os over, og lave aktioner på.  

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Naturen og naturfænomener 

 i 2014 
 
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? 
 

Vi bruger skoven til at samle materialer til indsamling til kreative 
aktiviteter. Derudover bruger vi skoven til at udfolde os motorisk, bygge 
huler og lege. 
 

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

Vi bruger skoven til at skabe større sammenhænge. F.eks. Har vi samlet 
bog, taget hjem, lavet adventskranse med bogen og andre materialer. 
Vi taler med børnene om årstider, vejr, og tager aktuelle vejrsituationer 
op : storm, lyn , regn og sol 

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

Vi har evalueret formålet med vores ture og lavet guidelines for hvad de 
enkelte ture skal indeholde og hvad den enkelte turs tema er. Nogle af 
børnene har fået opgaver ift. alder og kompetencer. 

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

3-5 år. 
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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? 

Indsamling af materialer til kreative processer . Samling af frugt, bær og 
andet til at spise. 
 
 
 
b/ At kunne se sammenhænge imellem naturen, dets indhold og hvad 
man kan bruge skoven til sammenholdt med vores hverdags aktiviteter; 
specielt i forbindelse med de kreative processer. Børnene fik et 
helhedsbillede af hvordan man skaber og alt ved adventskranse i 
december som var hjemmegjort. Dette var det endelige mål efter flere 
projekter i løbet af året. 
 
c/ at vi ser de samme sammenhænge mellem projekter mellem skov og 
hjem.  At voksenviden giver børnene en større glæde ved de projekter vi 
arbejder med i naturen. 

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

 

 
 

Vi vil lave et fugleprojekt om havens fugle og livet 
omkring dem. Vi vil undersøge hvad de spiser, hvilket art 
de er og hvad de siger mm. 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Kulturelle udtryksformer og værdier 

 i 2014 
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 At lære børnene udvalgte traditioner i løbet af året at kende. 
At lære børnene glæden ved at kunne skabe. 
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kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 

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

Vi arbejder med traditioner i forbindelse med højtider og årets gang. Jul, 
fastelavn, påske, årstider. 
Vi har bl.a. arbejdet med billedkunst, udstillinger og det at ”skabe ” et 
produkt fra start til slut. 

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

Vi evaluerer efter hvert arrangement i løbet af året hvordan det bliver 
traditioner i børnehøjde, fremfor at det bliver til de voksne/forældrene. 
Alle traditioner er dybt forankret i huset og er noget børnene selv 
efterspørger. 
 

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? 
 

Sang, musik, dans, fødselsdage og akvarelmaling. Alle de årlige traditioner 
kører i vores dagligdag.  
 
b/ Vi ”uddanner ” børnene til at genkende de faste traditioner igennem 
året. 
 
Derudover glæden ved at genkende sange, danse o.lign. og ikke mindst at 
kunne udføre dem. Eks. Når vi fejrer noget hejses flaget og der sker noget 
specielt. 
F.eks. er der en deltagelse i samlingerne på tæt på 100% i form af at sige 
ting og turde udtrykke sig. 
 
 
c/ Vi har lært at formidle de forskellige traditioner såvel daglige som 
årlige, så børnene får en kulturel oplevelse ud af det. 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 
 

 
 

Vi udvikler læsegrupper som er aldersrelateret for at få 
historiefortællingen, som et fast indslag i dagligdagen. 
De voksne læser højt og vi samtaler med børnene alt 
efter alder og kompetencer.(dialogisk læsning) 
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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? 
 

Vi har igennem året arbejdet med alle læreplanstemaerne. I 2014 har det 
primært handlet om sprog og tilrettelæggelse af pædagogens arbejde. Da 
vi har deltaget i forskningsprojektet ” Fart på sproget ” , har dette været 
et gennemgående tema i store dele af året. Vi har struktureret 
sprogforløbet ned i detaljen, så fokus kunne rettes mod det faglige 
indhold. Vi har haft et stort indsatsområde i forhold til at strukturere 
hverdagen, så der er tid til fordybelse i den igangværende aktivitet. Så 
kort sagt: mere didaktik i hverdagen. 

Afspejles 
læringsforståelsen i 
praksis? Giv eventuelt 
nogle eksempler. 
 

JA.  
1.eksempel: ved hver dag at etablere små læringsrum, hvor børnene både 
kan lære af den voksne og de andre børn. Dette gør vi helt struktureret 
ved at være facilitator i visse dele af dagen. Vi deler dem op, sætter 
rammer og guidelines. 
2.eksempel:  Ved struktureret at lave børneevalueringer via skemaer , 
hvor børnene individuelt bliver vurderet ift. at guide sig selv , blive hjulpet 
og holde fokus på de udfordringer det enkelte barn har . Dette gøres via 
Matrix skemaer en gang om måneden. 

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

Vi har haft og vil have stor fokus på hvor vigtigt det er at skabe faglige 
refletionsrum , når de pædagogiske aktiviteter og læring skal foregå. Der 
skal skabes tid, plads og rum til at fordybe sig og til at indsamle viden 
samt til at evaluere de enkelte tiltag. Her vil aktionslæringsmodellen blive 
en fast gennemgående ”hjælper” . Derudover vil vi til stadighed holde 
fokus på, hvad der er vores kerneopgave og hvordan den hele tiden 
forbliver i fokus. 
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Bilag 1 

Læringsforståelse 

0-5 års alderen 

0-5 års alderen er en helt central livsfase. Her har det pædagogiske personale til opgave at skabe 

rammer for et godt barndomsliv og et positivt læringsmiljø i dagtilbuddet, så børnene kan trives, 

udvikle sig og lære. 

Fra livets start er børnene aktive i forhold til at danne sig selv og deres identitet. For at dette 

selvdannelsesprojekt skal lykkes, forudsætter det, at de centrale voksne i barnets liv støtter barnets 

udvikling.  

Et godt 0-5 års liv, som understøtter børnenes identitetsudvikling, kræver at barnet har gode 

muligheder for fordybelse i leg, læring, kammeratskaber og relationer til andre børn og det 

pædagogiske personale i dagtilbuddet. Det er en af det pædagogiske personales centrale 

opgaver at skabe tid og rum til denne fordybelse. 

Vigtig læring og udvikling sker allerede fra starten af det spæde liv, og dagtilbuddene er et 

centralt læringsmiljø i børnenes hverdagsliv. Det er vigtigt, at dagtilbuddene arbejder bevidst, 

reflekteret og systematisk med børnenes trivsel og læreprocesser.  Og at det sker ud fra en 

forståelse af, hvordan børn lærer, trives og udvikler sig. 

Børns læring  

Læring er en dynamisk proces, der finder sted hele tiden. Uanset om vi som voksne er klar over det, 

har set det, eller planlagt det, sker der forskellige læreprocesser hos børnene.  

Læring foregår i de planlagte pædagogiske aktiviteter, men også i de daglige rutiner fx i 

garderoben og omkring måltiderne. Børn lærer også af hinanden i det liv, der udfolder sig mellem 

dem i institutionen. Det har stor betydning for barnets funktion og trivsel, hvordan det er placeret i 

denne kultur og i disse fællesskaber. 

Der er ikke altid lighedstegn mellem det, vi som voksne gerne vil lære børnene i en situation, og det 

børnene rent faktisk lærer. Børnene kan have lært noget helt andet, end vi havde forestillet os. Det 
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er med andre ord vigtigt at være opmærksom på den eventuelle medlæring, der også ofte finder 

sted hos børnene. Og her er det vigtigt, at skelne mellem tilsigtet og utilsigtet læring. 

Læring er ikke noget entydigt positivt. Læring kan således både være produktiv og befordrende for 

barnet, men kan også være uhensigtsmæssig.  Børn lærer ved at møde rektioner på deres 

initiativer fra omgivelserne og har brug for et støttende læringsmiljø med voksne, som er bevidste 

om deres ansvar som rollemodeller.   

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at læring ofte foregår i relationer, men også kan 

foregå, når børn leger eller udforsker verden på egen hånd. 

  

Børn er i høj grad kropslige og sanselige væsener. De lærer gennem de forskellige sanser, og de 

tilegner sig viden og erfaringer gennem aktive handlinger. Sansernes beredskab i forhold til 

læreprocesser afspejler sig i barnets opmærksomhed: Til tider er barnet årvågent, mens det andre 

gange er mindre modtageligt for indtryk. 

Børn er forskellige og har forskellige sansemæssige disponeringer. Derfor er de også forskellige i 

deres tilgang til læring.  

Mens nogle børn er særdeles visuelt orienterede, er andre auditivt orienterede osv., men generelt 

set er den taktile sans, berøringssansen, meget stærk hos mange småbørn. De lærer ved at være i 

direkte kontakt med omgivelserne og kunne mærke og afprøve i praksis. Ligesådan har børn brug 

for, at det pædagogiske personale handler med og viser, hvad de mener, vil have, ikke vil have, 

og hvordan dette og hint skal gøres etc.  

Læring gennem handling er et kardinalpunkt i specielt småbørns måde at tilegne sig erfaring og 

viden på. Erfaringsdannelsen sker, når børnene afprøver deres ideer i praksis og lærer, hvordan 

omverdenen, både ting og mennesker, reagerer på deres initiativ. Samtidig er det vigtigt, at børn 

udvikler en læringsbevidsthed, som gør dem i stand til selv at få en fornemmelse af, at deres viden 

ændres, udvikles og udvides. 

Det har også stor betydning for børns læreprocesser, at de oplever en meningsfuldhed og relevans 

i den konkrete situation. Oplevelse af meningsfuldhed hænger fundamentalt set sammen med det 

enkelte barns selvdannelsesprojekt. Her er de vigtige succeskriterier barnets flow-oplevelser: 

engagement, lyst, og glæde.  

 

Meningsfuldhed for børnene styrkes af, at de har overblik og får hjælp til at forstå de 

sammenhænge de indgår i. Manglende meningsfuldhed kan på den gøre det sværere for barnet 

at komme i en tilstand af årvågen opmærksomhed og produktive læreprocesser. Nøjagtig som 

manglende opfyldte basale behov, eksempelvis sult eller træthed kan gøre det.   

Det pædagogiske personales positioner i børns læreprocesser 

Det pædagogiske personales fornemmeste opgave er: 

 at opbygge et inkluderende læringsmiljø, som understøtter børns deltagelse i fællesskaber  

 at give omsorg og udviklingsstøtte til børnenes selvdannelsesprojekter  
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 at skabe læringsmiljøer, som giver grobund for børnenes flowoplevelser i alle dele af 

hverdagslivet i dagtilbuddet.  

 

Det er derfor det pædagogiske personales ansvar bevidst at planlægge og tilrettelægge 

hverdagen sådan, at der bliver udviklet læringsmiljøer, som er omsorgsfulde og støtter børnenes 

trivsel, udvikling og læring. 

Det pædagogiske personale skal arbejde med en bred forståelse af børns læring og forsøge at 

undgå at fokusere på kun et enkelt aspekt som fx det voksenorganiserede. Læreplanslovens seks 

læringstemaer er repræsenteret i mange sider af hverdagen i dagtilbuddet.  

 

En central del af det pædagogiske personales arbejde er at lave målrettet og systematisk 

iagttagelse og refleksion over børnenes læreprocesser, og egne handlinger og positioner i 

samspillet og konflikterne med og mellem børnene.  

Når personalet arbejder med iagttagelse og refleksion skal opmærksomheden være på børnenes 

trivsel, behov, opmærksomhedstilstande, læringstilgange og flowoplevelser: engagement, lyst og 

glæde.  

Iagttagelse og refleksion er med til at øge personalets pædagogfaglige kompetencer og løbende 

gøre dem stadig bedre til at skabe understøttende og udfordrende læringsmiljøer og barndomsliv 

for børnene.  

Det pædagogiske personale har ansvaret for børns læring i dagtilbuddet. Der findes 

grundlæggende tre forskellige grundpositioner i pædagogisk arbejde i relation til børns 

læreprocesser: Gå foran, gå ved siden af, gå bagved.  

Nogle gange skal det pædagogiske personale tage initiativer og være aktive kulturbærere. Andre 

gange skal personalet reagere på børnenes initiativer, træde ind i dem og deltage i dem og atter 

andre gange skal de voksne holde sig tilbage og give plads til børnenes egne erfaringer, meninger 

og betydninger.  

De tre positioner er aktive på hver sin måde, men valget af position skal være afstemt i forhold til 

det enkelte barn eller den enkelte børnegruppe og en vurdering af handlinger og relationer i den 

enkelte situation. Uanset grundposition handler det om at afklare forholdet mellem at støtte, 

udfordre og guide børnene. Sensibilitet og evnen til at afkode og skelne mellem børnene og deres 

forskellige behov står centralt i arbejdet - at læringsdifferentiere.  

Som et sidste perspektiv skal det fremhæves, at børns læring også er et anliggende for forældre. 

Dagtilbuddene kan ikke skabe gode læringsmiljøer uden forældrene. Derfor er det en vigtig del af 

det pædagogiske personales opgave at bidrage til, at arbejdet med børns læreprocesser også 

bygger på dialog med forældrene. 
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