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1 INTRODUKTION
I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år i dagpleje, vuggestue eller børnehave hver dag. Det giver dagtilbuddene
en unik rolle i forhold til at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling. Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark
skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan. Som en del af den pædagogiske
læreplan har dagtilbud skullet opstille mål for børns læring inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer.
Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtilbudsaftalen Stærke dagtilbud – alle skal med i
fællesskabet fra 2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den
pædagogiske læreplan i dagtilbud. De nye regler om den pædagogiske læreplan blev vedtaget i Folketinget i maj 2018.
Ændringen af dagtilbudsloven tager afsæt i det samlede forslag til en styrket pædagogisk læreplan, som en
mastergruppe og seks arbejdsgrupper afleverede i slutningen af 2016. De nye regler ligger således i forlængelse af
Master for en styrket pædagogisk læreplan.
Den lokale udfoldelse
Udarbejdelsen af dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal bygge på de udfordringer, styrker og kompetencer,
dagtilbuddet har lokalt. Det er en ledelsesbeslutning, hvordan man mest hensigtsmæssigt udformer sin pædagogiske
læreplan inden for de rammer, der er fastsat i loven og af kommunalbestyrelsen.

1.1 Læsevejledning
Resultatet af en vurdering i den styrkede pædagogiske læreplan skal betragtes som et kvalificeret øjebliksbillede af
dagtilbuddet, der bør indgå i en samlet faglig vurdering af behovet i det enkelte dagtilbud. Resultaterne af vurderingerne
i den styrkede læreplan kan altså ikke stå alene, men skal altid anvendes som led i en helhedsbetragtning af
dagtilbuddet.
Gennemsnitsgraf
Dagtilbuddets resultater vises på en rød/gul/grøn skala fra 0 til 5, hvor værdierne er tillagt følgende betydning:
Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

1.2 Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks
læreplanstemaer og tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns
læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse
samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen.
Dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der via korte, relevante pædagogiske
refleksioner og eksempler skal skabe en klar fælles retning for det pædagogiske arbejde, der foregår i dagtilbuddet.
Herunder sikre, at den intenderede pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktiviteter, rutiner med børnene mv.
Læreplanen skal således indeholde nogle overordnede relevante refleksioner over og eksempler på, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager børnenes perspektiv og børnefællesskabet og tager højde for den
konkrete børnegruppes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger og behov. Eksemplerne skal være
retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.
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1.3 Beskrivelse til læreplanen (Hvem er vi?)
Grønningen er en del af Vinderup Børnehus. I Grønningen er der både vuggestue og børnehavebørn.
Vi har fokus på Reggio Emilias pædagogik med barnets 100 sprog og rummet som tredje pædagog.
Hvordan kan du se at vi er inspirerede af Reggio Emilia?
Vi arbejder med projekter i kortere eller længere tid. Projekter, der tager udgangspunkt i et emne, men drives af
børnenes nysgerrighed.
Husets struktur gør det muligt at arbejde i små grupper
I børnehaven er vi aldersopdelte, så de 3-4 årige er på stue sammen og de kommende skolebørn er på samme stue.
Husets indretning afspejler et miljø, der kan forandres efter børnegruppens behov og sammensætning.
Vi bruger dokumentation som en del af børnenes læring.
Vi dokumenterer processerne og formidler børnenes læring gennem kreative udtryk.
Vi er en DUÅ institution som tage afsæt i DUÅ strategierne og særligt i læringspyramidens nederste trin. Fri for Mobberi
spiller ligeledes en central rolle i børnenes hverdag og de børnefællesskaber vi har.
De fysiske rammer skal være dynamiske og tage afsæt i børnegruppens behov. Vi har gode grov motoriske muligheder
med en sal og legeplads med nogle hyggelige legemiljøet og kuperet terræn. Vinderup har et godt udbygget net af
cykelstier hvilke vi ofte tager på cykeltur med de ældste børn i børnehaven. Vuggestuen har to ladcykler som de flittig
bruger.
Sammen med Børnebakken arbejder vi med, at skabe en rød tråd for barnet fra dagpleje/vuggestue til børnehave og til
skole. Vi har mange projekter sammen i løbet af året.
Kerneopgaven i Vinderup Børnehus er følgende;
At vi sammen skaber et udviklende miljø, der gennem glæde, anerkendelse og læringsfællesskaber, ruster barnet til, at
mestre livets udfordringer. Dette skal ske i et tæt samarbejde med forældrene.
Barnets trivsel og udvikling er et fælles ansvar - sammen kan vi lykkes.
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2 REDSKAB TIL SELVEVALUERING 2018
Evalueringsinstituttet (EVA) har udgivet Redskab til selvevaluering, som er et redskab der kommer omkring de
tematikker, der er i det pædagogiske grundlag. På trods af en mindre divergens mellem navngivningen af tematikkerne i
henholdsvis selvevalueringen fra 2018 og det pædagogiske grundlag fra Hovedpublikationen, er selvevalueringen et
godt og anvendeligt analyseredskab, der skaber en ramme for en struktureret dialog om pædagogisk praksis.

2.1 Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvad karakteriserer den måde, vi organiserer vores pædagogiske læringsmiljø på, og får vi skabt et miljø, der
understøtter leg, aktiviteter og rutiner? Hvad fungerer godt/dårligt?
• Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for den måde, vi organiserer vores pædagogiske læringsmiljø på?
Hvordan ved vi, om vores antagelser holder stik?
• Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø
på?
• Hvordan matcher vores faglige kompetencer vores mål om at skabe et trygt og stimulerende pædagogisk
læringsmiljø? Hvordan sikrer vi, at vi er fagligt godt klædt på?

2.1.1 Refleksion
Et pædagogisk læringsmiljø er et sted hvor barnet er tryg, trives, udvikles og dannes med fokus på barnets
perspektiv og deltagelse.
Et pædagogisk læringsmiljø finder sted hele dagen

Konkret arbejder vi med:
- DUÅ principperne med fokus på den positive og anerkendende relationelle tilgang.

- De voksne viser vejen og understøtter børnenes muligheder for den gode udvikling.

- Vi arbejder med ” fri for Mobberi” med fokus på, at styrke børnefællesskaberne og forbygge mistrivsel.

- Vi arbejder med sprog i samspil, hvor vi har fokus på de fysiske rammer/rummet som den tredje
pædagog, så vi sikrer børnene får mange muligheder for fordybelse i leg, spisesituation mm.
Vi bruger beskrivende kommentarer og øver os i turtagning i forhold til dialogen barn>

- Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin(ZNU) og interesser.
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-Vi er inspireret af Reggio Emilia - Vi skaber rammer og rum med plads og mulighed til fordybelse og
læring.

- Personalet arbejder i ekspertgrupper for at tilrettelægge gode læringsmiljøer.

Personalet er meget bevidste om, at læringsmiljøet ikke er statisk, så derfor er vi altid klar til at tilpasse os
enhver situation.
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2.1.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad skaber vi et pædagogisk læringsmiljø for alle børn, hvor børnene får de bedste betingelser for at trives,
lære, udvikle sig og dannes inden for følgende typer af situationer?
2.1.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

3,7

Leg

5,0

Aktiviteter

3,0

Rutinesituationer

3,0
1

2

3

4

5

2.2 Børnesyn og børneperspektiver
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan arbejder vi med løbende at følge børnenes spor, oplevelser og interesser? Hvad gør vi for at indfange alle
børns perspektiver? Er det de samme børn, vi altid får øje på?
Hvordan
arbejder vi regelmæssigt med børnenes feedback fx på personalemøder, som input til vores faglige
•
dialog?
• Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø
på?
• Hvordan har vi senest brugt børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø?
Hvilke nye indsigter nåede vi frem til? Hvad ændrede vi som resultat af vores indsigter?
• I hvilke situationer kunne det være relevant at inddrage børnenes perspektiver, hvor vi ikke gør i dag?

2.2.1 Refleksion
Vi ser barnet som en unik person, som har ret til, at blive set, hørt og forstået. Vi møder barnet, hvor
barnet er og med de udviklingspotentialer som barnet besidder. Barnet i centrum.
Vi er bevidste om vores voksenrolle og ser altid tingene fra barnets perspektiv.
Vi er inspirerede af Reggio Emilia pædagogiske tilgang med fokus på barnets 100 sprog og rummet som
tredje pædagog?
Konkret arbejder vi med:
- Vi arbejder med projekter i kortere eller længere tid. Projekter, der tager
drives af børnenes nysgerrighed.

udgangspunkt i et emne, men

- Husets struktur gør det muligt at arbejde i små grupper
- I børnehaven er vi aldersopdelte, så de 3-4 årige er på stue sammen og de kommende skolebørn er på
samme stue.
- Husets indretning afspejler et miljø, der kan forandres efter børnegruppens behov og sammensætning.
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- Vi bruger dokumentation som en del af børnenes læring.
- Vi dokumenterer processerne og formidler børnenes læring gennem kreative udtryk.
- Vi møder, hjælper og anerkender barnet, der hvor det er i dets udvikling. Vi guider og støtter det til, at indgå
i samfundets værdier, regler, normer og fællesskaber som barnet indgår i.
- vi er nysgerrige i børnehøjde og ser tingene fra barnets perspektiv.

2.2.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad bruger vi disse forskellige tilgange til at inddrage børnenes perspektiver?
2.2.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

2,0

Observation af børnene

2,0

Børnene som medskabere

2,0

Børnene som fortællere

2,0
1

2

3

9

4
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2.3 Børns leg
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan giver vores pædagogiske læringsmiljø børnene mulighed for at bruge deres fantasi og lege?
• Hvad gør vi for at arbejde med børnenes forskellige roller og positioner i legen?
• Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø
på?
• Hvordan arbejder vi med at understøtte, at alle børn har mulighed for at være med i legen? Er der børn, som vi
oplever, står uden for legen, og hvad gør vi ved det?
• Hvordan har vi undersøgt den læring og udvikling, der sker i børnenes leg?

2.3.1 Refleksion
Leg =læring

” barnets sproglige, sociale udvikling og læring sker i legen”

Konkret arbejder vi med:

-Rummet som tredje pædagog opfordrer til, at det pædagogiske
læringsmiljø
bliver dynamisk og har afsæt i børnegruppens interesse og
udvikling.
- Personalet skal løbende vurder på indretningen og de muligheder der tilbydes i børnenes læringsmiljø.
- Personalet arbejder ud fra DUÅ principperne hvor deres fokus er på den positive og anerkendende
relationelle tilgang.
- De voksne skal lege, guide og med opmuntring sikre barnets trivsel, udvikling og selvforståelse af egen
selvbillede.
- De voksne arbejde bevidst med følgende pædagogiske princip; at være foran, ved siden af, bagved.
- Vi giver mulighed for fordybelse til den spontane og frie leg.
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2.3.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad indtager vi disse forskellige roller for at understøtte børnenes leg, så legen udvikler sig positivt for alle
børn?
2.3.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

3,7

Lade børnene lege selv og
iagttage på afstand

5,0

Guide og hjælpe aktivt ved behov

3,0

Deltage aktivt i legen

3,0
1

2

3

4

2.4 Det brede læringssyn
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• På hvilke måder har vi fokus på læringsprocesser gennem hele dagen (leg, børneinitierede og vokseninitierede
aktiviteter og rutiner)?
• Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø, så det både støtter børnenes kropslige, følelsesmæssige,
sociale og kognitive læring? Hvordan kan vi følge og støtte barnets undren og nysgerrighed? Hvordan udfordrer og
støtter vi børnene i at få nye ideer og erfaringer med vedholdenhed og gåpåmod?
• Oplever vi, at det er alle børn, der viser deres undren og nysgerrighed ved fx at stille spørgsmål e.l.? Hvad tænker vi
om, og hvad gør vi for, de børn, der sjældent giver udtryk for deres undren og nysgerrighed?
• Hvordan arbejder vi med at følge op på, om vi lykkes med det pædagogiske læringsmiljø i forhold til, hvad børnene
får ud af det? Hvordan sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt i forhold til de seks læreplanstemaer?
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2.4.1 Refleksion
Læring er individuelt.
Barnet følger sit eget udviklingstrin (ZNU) og vi understøtter barnet som engageret og nærværende
rollemodeller
Konkret arbejder vi med:

•

Vi planlægger aktiviteter der giver børnene mulighed for, at udforske med krop og sanser, og mulighed
for at de kan undre sig og stille spørgsmål.

•

Vi skaber et trygt læringsmiljø som understøtter det enkelte barns udvikling

•

Vi giver plads til spontanitet og fri leg, og følger børnenes spor.

•

Vi arbejder i små børnegrupper med mulighed for fordybelse.

•

Personalet arbejder bevidst med at være positive rollemodeller.

•

Vi arbejder med det enkelte barns udviklingstrin (ZNU), vi er bevidste om hvornår vi går foran (barnet
kan ikke endnu), ved siden af (barnet kan næsten selv), eller bag ved barnet (barnet kan).
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2.4.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad har vi fokus på hver af disse tilgange, når vi arbejder med brede læringsprocesser? Arbejde med/ud fra...
2.4.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

5,0

Planlagte forløb

5,0

Børnenes spontane nysgerrighed
og undren

5,0

Understøtte læring i samspillet
mellem børnene

5,0
1

2

3

4

2.5 Samspil og relationer
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvad kendetegner de situationer, hvor vi oplever et nærvær mellem os og børnene, og vi er fordybede sammen?
Hvad skal der til, for at nærvær og fordybelse opstår? Hvad kan vi gøre for at få mere ud af det?
• Hvornår oplever vi, at vi ikke er tilgængelige for børnene og ikke har mulighed for at reagere på deres behov? Hvad
kendetegner de situationer, og hvad kan vi gøre anderledes for at ændre på dem?
• Hvordan kommunikerer vi med børnene, både kropsligt og sprogligt, i forskellige situationer? Hvad oplever vi, er en
god kommunikation mellem os og børnene? Har vi fokus på at spørge ind til børnenes oplevelse med åbne
spørgsmål som: 'Kan du fortælle mig, hvad der skete?', 'Hvordan kan vi løse det sammen?', 'Hvilke andre ideer kan
du komme i tanke om?'
Hvordan
kan vi understøtte det enkelte barns trygge tilknytning gennem det pædagogiske arbejde med hele
•
børnegruppen?

2.5.1 Refleksion
Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber.
” Vi er alle en del af noget fælles”

Konkret arbejder vi med:

Vi giver børnene mulighed og rum for, at lære og udvikle sig sammen med andre børn:

•
•

Vi arbejder med konceptet ”fri for mobberi”, hvor børnene får kendskab til forskellige strategier som de
kan anvende i relation med hinanden. Strategierne tager afsæt i værdier.
Tolerance, respekt, omsorg og mod.
13
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•

Vi arbejder med DUÅ, for fremhæve børnenes positive fællesskaber.

•

Vi er bevidste om, at vores rolle og måden vi arbejder på, har betydning for måden børnene har
fælleskaber med hinanden på. Vi er børnenes spejl, vi viser dem vejen.

•

Vi skaber rum og mulighed for, at børn kan etablerer venskaber på tværs af alder, køn og kultur og på
tværs af vore institutioner.

•

Vi møder børnene med en positiv kommunikation, hvor vi er nærværende, imødekommende og lyttende.

Vi guider og vejleder når der er ting som er svært for barnet. Vi hjælper barnet til selv at få
nogle strategier i samspillet og relationen med andre børn og voksne.
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2.5.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad har vi fokus på disse tilgange i vores arbejde med at skabe gode samspil og relationer?
2.5.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

3,0

Opdele børnene i mindre grupper

3,0

Fleksibel organisering ift.
voksentilknytning

3,0

Vores sprog, kropssprog og
placering i rummet

3,0
1

2

3

4

5

2.6 Børn i udsatte positioner og alle børns deltagelse i
børnefællesskaberne
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvilken pædagogisk tilgang arbejder vi ud fra for at sikre, at alle børn oplever, at de er en del af et børnefælleskab?
Hvordan er der forskel på vores praksis i forhold til forskellige aldersgrupper?
• Hvordan vurderer vi alle børnenes muligheder for at udvikle sig og få nye relationer? Er der noget, vi kan gøre
anderledes for at give nogle børn bedre muligheder for at opbygge og have gode relationer?
• I hvilket omfang har vi faglige dialoger om, hvordan vi kan understøtte, at børn i udsatte positioner trives og ses i
det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan sikrer vi, at vi også har blik for og inddrager de børn, der fx ikke selv
henvender sig og ikke deltager aktivt i lege og aktiviteter?
• Når vi ser på vores praksis den seneste måned, hvornår er det så lykkedes os at skabe et pædagogisk læringsmiljø,
hvor alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes i fællesskabet? I hvilke situationer lykkedes det ikke - og hvorfor?

2.6.1 Refleksion
Barnet skal have mulighed for at blive udfordret, opleve mestring og føle sig som en betydningsfuld del af
fællesskabet.
“set – mødt og anerkendt”
Konkret arbejder vi med:

•

Vi møder barnet med positive forventninger.

•

Vi arbejder bevidst med at tilrettelægge trygge læringsmiljøer som tilgodeser alle børn.

•

Vi understøtter, guider og vejleder barnet i at være en del af børnefællesskabet.

•

Vi er bevidste om, at barnet i en udsat position også kan være midlertidigt (evt. sygdom, skilsmisse,
fysiske udfordringer mm) – og vores opgave er, hvis muligt, at få barnet videre.
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Vi laver handleplaner/udviklingsplaner på det enkelte barn ved behov.

2.6.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad bruger vi disse tilgange til at sikre, at alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes i børnefællesskaberne?
2.6.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

5,0

Møde alle børn med positive
forventninger

5,0

Understøtte, at alle børn oplever
at mestre noget

5,0

Alle børn som betydningsfulde
for fællesskabet

5,0
1

2

3

4

5

2.7 Evaluerende pædagogisk praksis
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan undersøger og evaluerer vi de pædagogiske læringsmiljø i sammenhæng med børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse? Har vi fastsat et fokus eller formål med vores løbende evaluering af pædagogiske
læringsmiljø? Hvor står vi stærkt/svagt? Hvordan oplever vi, at vi fagligt set er klædt på til at evaluere og
undersøge?
• Hvad gør vi for at sikre, at vores løbende evaluering er systematisk? Hvordan definerer vi "systematisk"?
• Hvordan sikrer vi, at vores evalueringer har fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse frem for blot aktiviteterne eller blot på børnenes læring?
• Hvordan sikrer vi, at vi anvender den viden, vi får fra vores evaluering, til at justere vores pædagogiske læringsmiljø?
Hvornår har en konkret evaluering senest givet ny indsigt i børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse, der
har ført til ændring i vores praksis?
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2.7.1 Refleksion
Den evaluerende praksis bygge på følgende;

Det enkelte barn evalueres via DUÅ udviklingsplan og gruppen af børn, struktur og aktiviteter evalueres
via en SMTTE.

Vi benytter H&H til at sikre en løbende evaluering af barnet.

Vi stiller os selv spørgsmålet ” Why” og gennemgår det fælles pædagogiske grundlag i forhold til
aktiviteten/strukturen.

Derudover arbejder personalet på stuen med særlige opmærksomhedspunkter, hvor de i fællesskab vil
understøtte hinandens praksis.
Vi afholder personalemøder, hvor vi fordyber os i forskellige faglige snakke, både i grupper og i
fællesskab/plenum

2.7.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad er vi opmærksomme på følgende dimensioner, når vi evaluerer vores pædagogiske praksis?
2.7.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

3,7

Læringsmiljø, trivsel, læring,
udvikling, dannelse

3,0

Justere praksis ud fra
evalueringens resultater

5,0

Sammenhæng mellem
læringsmiljø og børns læring

3,0
1

2

3

4

5

2.8 Forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og
dannelse
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan samarbejder og kommunikerer vi i det daglige med forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse? Hvilke rammer og regler har vi for forældresamarbejde? (Det gælder både de overordnede rammer og
den konkrete håndtering i hverdagene. Er det fx ok at afbryde en aktivitet med børnene, hvis en forælder har brug for
17
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en snak?)
Hvordan oplever vi samarbejdet med forældrene i forhold til at rådgive og vejlede dem om deres barns trivsel,
udvikling, læring og dannelse?
Hvordan arbejder vi med at møde forældrene forskelligt og tilpasse samarbejdet ud fra deres behov?
Hvad ved vi om, hvordan forældrene oplever vores samarbejde, rådgivning og vejledning? Inddrager vi synspunkter
og viden fra forældrene?

2.8.1 Refleksion
Det daglige forældresamarbejde bygger på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde.
Vi har et fælles ansvar for barnets dannelse, trivsel, udvikling og læring.
” Sammen lykkes vi”
Konkret arbejder vi med:

•

Åben kommunikation.

•

Sammen skal vi have fokus på barnets læring.

•

Vi har fælles afsæt i dialogprofilen og sammen udarbejder vi en handleplan for barnet.

•

Vi tilbyder opstartssamtale, behovssamtaler og overgangssamtale til alle forældre.

•

Vi stiller os til rådighed i hente- og bringesituationer.

•

Fortæller den gode historie

•

Vi formidler informationer og relevant viden via forældreintra, billeder, dokumenter, ophæng og
Facebook.
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2.8.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad lykkes vi med, at forældrene er aktive medspillere om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse inden
for disse dimensioner? Styrke barnets...
2.8.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Trivsel og sociale relationer –
børnefællesskabet

5,0

Sprog og motorik

3,0

Alsidige udvikling og
sammenhæng til skole

5,0
1

2

3

4

5

2.9 Sammenhængende overgange
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan arbejder vi ud fra læreplanen for at skabe sammenhæng for børn og forældre i overgangen fra hjem til
dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole og SFO/fritidshjem?
• Hvordan arbejder vi med en tryg overgang til det næste tilbud? Fx aktiviteter som at besøge det nye sted, tæt dialog
med fagprofessionelle fra andre tilbud, arbejde med overgangsobjekter o.l.
• Oplever vi, at vi har et fælles værdisæt med det andet dagtilbud eller skole og SFO/fritidshjem? Er vi enige om, hvad
der skal til fra begge parter for at skabe en sammenhængende overgang?
• Hvad ved vi om dagplejerens/sundhedsplejerskens/pædagogens/lærerens faglighed og daglige praksis? Hvordan
kan vi blive klogere på det, og hvordan kan den viden bidrage til at skabe sammenhæng?

2.9.1 Refleksion
Tryghed og positive erfaringer, i barnets forskellige overgange, skaber sammenhæng i barnets opvækst.
Dette sker gennem brug af H&H, overlevering af barnet ved vuggestue/dagpleje, børnehave/skole.
Konkret arbejder vi med:

Overgang fra dagpleje/vuggestue:

•
•
•
•
•

Vi holder dagplejedage, hvor dagplejerne kommer på besøg med børnene.
Børn i udsatte positioner bliver overleveret mundtlig ved et møde, fra dagplejer/vuggestue til
institutionen,
Børnene fra vuggestuen kommer på besøg et antal gange efter behov.
Der bliver overleveret mundtlig og gennem Hjernen og Hjertet
Vi opfordrer forældrene til at komme på besøg sammen med barnet før start.
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Overgang til storbørnegruppen:

•

Børn i udsatte positioner bliver overleveret ved et møde mellem voksne fra gruppen med de 3-4 årige
til storbørnegruppen.

Overgang til førskolen:

•
•
•
•

De to førskolegrupper mødes ca. 2 gange om ugen til fællesaktiviteter.
Vi besøger SFH’en 2 gange før førskolestart.
Vi afholder skolekonference omkring børn i udsatte positioner.
Vi overleverer gennem Hjernen og Hjertet; Dialogprofil, farvel og goddag, overgangsbeskrivelse og
sprogvurdering

2.9.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad inddrager vi disse perspektiver for at sikre sammenhæng i de forskellige overgange?
2.9.2.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Børnenes perspektiv

3,0

Forældrenes perspektiv

5,0

De fagprofessionelles perspektiv

5,0
1

2
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3 ØVRIGE KRAV TIL INDHOLDET I DEN
PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
3.1 Inddragelse af lokalsamfundet (og evt. forældrebestyrelsen)
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med
etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29)
Det er lederen, der i forbindelse med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan sikrer, at forældrebestyrelsen bliver
inddraget i processen omkring udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan.
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn samt evt. hvordan
forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med læreplanen?

3.1.1 Refleksion og eksempler
Forældrebestyrelsen deltager på et personalemøde hvor emnerne sammenhæng og
forældresamarbejdet fra det fælles pædagogiske grundlag bliver drøftet. Det er vigtigt, at vi får
skabt en fælles forståelse af det samspil, der skal være mellem de forældrevalgte og personalet.
På mødet drøftes ligeledes emner Medborgskab og hvordan vi kan optimere
forældrebestyrelsens vision om, at børnene skal føle sig som aktive medborgere i Vinderup ” Et
kendt lokalsamfund giver tryghed for barnet”.
Vinderup har meget at byde på og barnet får et stort kendskab til sit lokalmiljø og ikke mindst
hvilke muligheder lokalmiljøet byder på. Vi har et tæt samspil med forskellige lokale aktører fx
plejehjemmet, idrætsforeningen, spejderforeningen og handelstandsforeningen. Vi benytter
svømmehallen, idrætshallen, besøger biblioteket og synger på plejehjemmet. Derudover benytter
vi den alsidige natur og generel de mange faciliteter, som Vinderup har at byde på. Dette for at
sikre stor kendskab for barnet og sikre, at barnet kan føle sig som en aktiv medborger i Vinderup.

3.2 Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde
med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen
til børnenes alder og modenhed.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30).
Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?

Det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø har betydning for om børnene oplever Vinderup
Børnehus som et rart sted at være, samt oplever stedet som inspirerende, motiverende og
udfordrende.

I det æstetiske og fysiske børnemiljø er der fokus på rummets indretning. At der er, legestationer
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hvor barnet kan fordybe sig, stationer med mulighed for at arbejde med sin kreative side og at de
fysiske rammer viser børneudsmykning/dokumentation. Vi er inspireret af Reggio Emilia med
rummet som den tredje pædagog og barnets 100 sprog. Den pædagogiske tilgang, drives af
barnets nysgerrighed og at vi følger barnets initiativer. Barne perspektivet er i centrum
sammenholdt med voksenrollen. De fysiske rammer i læringsmiljøet skal være dynamisk og tage
afsæt i børnegruppens interesse og udvikling.

I det pædagogiske arbejde stiller vi os selv spørgsmålet ” WHY” og vi har altid ” barnet i centrum”.

Vi arbejder ud fra principperne i DUÅ og sprog i samspil. Derudover har vi særlig fokus på
konceptet ” Fri for Mobberi”, hvor børnene øver sig i forskellige strategier som de kan anvende i
relationen med hinanden. Strategierne tager afsæt i værdierne tolerance, respekt, omsorg og
mod. Børnene får en bred forståelse af, at aflæse hinandens signaler og at vi som mennesker er
forskellige. Forældrene inddrages i konceptet ” Fri for Mobberi”.

3.2.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Grønningen’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad lykkedes det os at skabe et sundt og udviklende børnemiljø indenfor disse tre områder (med inddragelse
af børneperspektivet)?
3.2.1.1 Grønningen's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Det fysiske børnemiljø

5,0

Det psykiske børnemiljø

3,0

Det æstetiske børnemiljø

5,0
1

2
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4 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen
mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring
inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32).
De seks læreplanstemaer, som omhandler børnenes kropslige, følelsmæssige, sociale og kognitive læring er:
• Alsidig personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab

4.1 Alsidig personlig udvikling
Det pædagogiske læringsmål
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig og hinanden på både
kendte og nye måder og får tillid til egen potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social
og kulturel baggrund.
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale
og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement,
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver
fordybelse, vedholdenhed og prioritering.
Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes alsidige personlige udvikling hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Alsidig personlig udvikling

3,2
1

2

3

49
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.1.1 Refleksion
Vi voksne er rollemodeller for al udvikling, vi skal være engagerede, nærværende, omsorgsfulde og nysgerrige sammen
med børnene. Vi skal være opmuntrende men også tydelige, konkrete, konsekvente og turde sætte grænser.
Vi er som fagpersoner opmærksomme på, at se hvilke faktorer der motiverer børnene og fremmer læring. Vi følger
barnets/børnenes initiativ, hvilket giver barnet oplevelsen/følelsen af medbestemmelse.
Vi arbejder målrettet med, at opbygge tillidsfulde relationer mellem børn og voksne, således at vi lærer børnene sociale
og personlige færdigheder, livsduelighed, gå på mod, mestring af selvregulering samt at opfatte sig selv som en vigtig
del af fællesskabet.
Legen er det sted hvor børn udvikler de sociale, personlige og emotionelle kompetencer, selvværd og identitet. Disse
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kompetencer understøtter vi børnene i at kunne mestre, ved at være en aktiv medspiller og giver mulighed for at kunne
inddrage de børn der evt. står uden for fællesskabet. Leg er en stor del af barnets hverdag i institutionen. Leg er er en
meget vigtig udviklings arena, hvor børnene i børnefællesskaber iscenesætter, italesætter og gennemlever de erfaringer
de har med sig selv, med andre og deres omverden.
Vores pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnenes alsidige personlige udvikling ved, at skabe rammerne for
børnefællesskaber, og vi arbejder målrettet med at understøtte børnene i, at kunne indgå i sociale sammenhænge, med
øje for det enkelte individ (Zone for nærmeste udvikling).
Vi har fokus på rummets indretning og vi skaber læringsrum og miljøer som inspirerer, afskærmer og giver ro til
fordybelse.
Børn skal udfordres og opleve mestring i leg og aktiviteter. Vi er derfor opmærksomme på alderssvarende krav og
udfordringer i forhold til barnets niveau.
Vi veksler mellem børnestyret og voksenstyret leg/aktivitet.
Vi er aktivt deltagende i børnenes leg/aktiviteter, for derigennem at kunne guide og coache børnene i deres samspil
med hinanden, og dermed være en afgørende faktor til udviklingen af børnenes alsidige personlige kompetencer.
Vi laver små/mindre grupper, hvor børnefællesskaberne giver bedre ro, overskuelighed og øve rum til udvikling, samt
mulighed for at blive set og hørt.
Vi har fokus på et tæt forældresamarbejde.
SPROG I SAMSPIL og DUÅ giver gode strategier til, at kunne arbejde understøttende med børns alsidige personlige og
sociale udvikling.
Alle læreplanstemaer som tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, støtter godt op om barnets alsidige
personlige udvikling, som er en forudsætning for at kunne udvikle positive sociale kompetencer.
Det vil vi arbejde med;
- At legen spiller en central rolle i børnenes hverdag.
- At vi tager afsæt i et barneperspektiv og altid med barnet i centrum.
- At vi benytter DUÅ strategierne og læringspyramidens nederest trin.
- At de fysiske rammer er dynamisk og tilrettelægges efter børnegruppens behov og set ind i Reggio Emilia
pædagogikken.

4.2 Social udvikling
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål
målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn
udvikler empati og relationer.
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som
bidrager til demokratisk dannelse.
Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes sociale udvikling hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Social udvikling

3,1
1

2

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
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Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.2.1 Refleksion
Gennem vores læringsmiljø vil vi styrke og udvikle børnenes sociale fællesskaber. Læringsmiljøet skal indbyde til at
børnene får mulighed for at lære og øve sig i, at kunne agerer anerkendende og med tolerance i sociale
børnefællesskaber. Børnene skal opleve at de høre til og at forskellighed er en ressource – alle kan noget. Voksenrolle
er at vise vejen og skabe alsidige situationer/oplevelser hvor børnene får denne mulighed.
Legen spiller en afgørende rolle i barnets tilegnelse af de sociale færdigheder. Legen er det sted hvor børn udvikler de
sociale, personlige og emotionelle kompetencer, selvværd og identitet. Disse kompetencer understøtter vi børnene i at
kunne mestre, ved at være en aktiv medspiller og giver mulighed for at kunne inddrage de børn der evt. står uden for
fællesskabet. Leg er en stor del af barnets hverdag i institutionen. Leg er er en meget vigtig udviklings arena, hvor
børnene i børnefællesskaber iscenesætter, italesætter og gennemlever de erfaringer de har med sig selv, med andre og
deres omverden
Vi er aktivt deltagende i børnenes leg/aktiviteter, for derigennem at kunne guide og coache børnene i deres samspil
med hinanden, og dermed være en afgørende faktor til udviklingen af børnenes sociale personlige kompetencer.
Vi laver små/mindre grupper, hvor børnefællesskaberne giver bedre ro, overskuelighed og øverum til udvikling, samt
mulighed for at blive set og hørt.
Voksenrollen er også at følge børnenes spor og tage afsæt i et barneperspektiv.
Vi støtter børnenes venskaber, og hjælper de børn som har behov for støtte til at kunne danne venskaber. (ZNU) Det er
via børnevenskaberne at børnene får en følelse af at høre til – det giver trivsel for barnet af have venner.
Vi vægter samarbejde mellem vores huse stort for at fremme den sociale udvikling. Vi har flere aktiviteter på tværs af
husene og grupperne, så som svømning, fællesdage, OL, Nussa osv. Førskolegrupperne, Dragerne og Uglerne, har faste
ugedage, hvor vi er sammen om forskellige aktiviteter og opgaver som alt sammen er med til at støtte deres sociale
udvikling og at de lærer hinanden at kende, inden de mødes og blandes i skolen.
Det vil vi arbejde med;
- Vi tager afsæt i læringspyramidens nederste trin (DUÅ), hvor vi viser vejen og tager ansvar for barnets trivsel og
udvikling.
- Vi giver barnet kendskab til værdierne i ” Fri for Mobberi” (Mod, respekt, empati, tolerance og omsorg) og dennes
betydning for børnefællesskaberne.
- Vi tager afsæt i et barneperspektiv ved at vi lytter til børnene og giver dem mulighed for deltagelse og medindflydelse
i de forskellige aktiviteter. ( fælles pædagogiske grundlag)

4.3 Kommunikation og sprog
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig
selv, hinanden og deres omverden.
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre
tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.
Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes kommunikation og sprog hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Kommunikation og sprog

2,9
1

2
25
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.3.1 Refleksion
Der er endnu ikke oprettet en refleksion.

4.4 Krop, sanser og bevægelse
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige
måder at bruge kroppen på.
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn krops- og bevægelsesglæde både i ro og i akvitet, så
børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og
forskellige former for bevægelse.
Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes krop, sanser og bevægelse hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Krop, sanser og bevægelse

3,6
0

1

2

3
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes krop, sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.4.1 Refleksion
Børn skal opleve kroppe og bevægelsesglæde i både aktivitet og ro. Vi er bevidste om vores rolle som voksne med
bevægelsesglæde, hjælper børnene til at blive fortrolige med deres kroppe, ved kropsfornemmelse, sanser og
forskellige former for bevægelse. Vi vil gerne lære børnene om kroppens muligheder og at de oplever mestring.
Vi arbejder hele tiden på at skabe rum i rummene, både inde og ude som kan være med til at udfordre motorisk og
sanseligt. Vi understøtter børnenes motorik og sanser ved at lade børnene selv eksperimentere i de stimulerende
rammer vi har opsat for dem. Legepladsen fremstår inspirerende og udfordrende, med bl.a. legetårne, bakker,
rutsjebaner, træer, køretøjer mm.
Begge huse har motorikrum/sale, hvor der er god mulighed for de mere fysisk betonede lege. Der bygges huler,
motorikbaner, danses, fangelege, yoga mm.
Vi laver yoga med børnene i børnehaven, hvor de er delt i hold og i vuggestuen bruger de massage. Det er nogle
fantastiske redskaber til at lære børnene at være i og mærke sig selv.
Vi har cykeldage i begge institutioner og derudover skur med mooncars/go’cars, cykler, løbecykler og andre forskellige
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motorisk udfordrende legetøj og redskaber.
I begge huse går vi til svømning i vinterhalvåret. Det gælder vuggestuen og de 4- og 5-årige. Vuggestuen
svømmer/bader for sig selv. De 4-årige fra Grønningen svømmer sammen med de 4-årige fra Børnebakken og ligeledes
for at styrke førskolegruppens sammenhold svømmer de 5-årige sammen på tværs af institutionerne.
Vi forsøger at skabe en kultur med bevægelsesglæde og derfor har vi også nogle traditioner vi holder fast i, vi holder
bl.a. en fælles motionsdag, OL, en gang om året og vi har, ligesom skolerne, motionsdag fredag i uge 42.
Det vil vi arbejde med:
- Vi laver en motorikvurdering på de børn, som vi skønner har behov for dette.
- Med fokus på zonen for nærmeste udvikling (znu) er det vores opgave at gå forrest og give en hjælpende hånd, hvis
barnet har behov for det. Vi roser og anerkender barnet for det det kan og motiverer til hele tiden at videreudvikle sig og
blive bedre. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller og vigtigheden af, at vi er aktive sammen med børnene.
- Vi vil arbejde med at skabe en bevægelseskultur gældende for vores 0-6 årige.

4.5 Natur, udeliv og science
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres
nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed
med naturen, som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i
deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhæng,
herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.
Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes natur, udeliv og science hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Natur, udeliv og science

3,2
1

2

3

49
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.5.1 Refleksion
Vi er en integreret institution med en aldersspredning 0-6 år, fordelt på 2 huse.
Vi vægter udelivet og naturen højt, da dette er en fantastisk ramme for børns læring og trivsel. Vi snakker om naturen
og giver børnene muligheden for at være i den i al slags vejr. Vi laver mange forskellige aktiviteter på legpladsen, ex. vi
laver bål, leger, graver, leger på højene, gynger, plukker blomster, finder pinde, klatrer i træer, samt mange andre skønne
ting.
Vi lærer børnene om ild, luft, vand og jord. Vores legepladser er indrettet med bl.a. jordgrave, bålplads, vandtønder,
forskellige former for vandaktiviteter samt træer og en høj, hvor børnene rigtigt kan fornemme vinden.
Vi lærer børnene at respektere naturen, hvordan vi bedst passer på den og giver børnene en forståelse af
bæredygtighed, derfor deltager vi bl.a. hvert år i den landsdækkende affaldsindsamling.
Vi er, sammen med børnene, nysgerrige på naturen, følger børnenes spor og fordyber os i dette. Hjemme på
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legepladsen i børnehaven, eller når vi er på tur, bruger vi meget tid på at undersøge og udforske naturens mange
forskelligheder, såsom årstidens skiften, eks. efteråret, hvor og hvorfor skovene er fyldt med nedfaldne blade, grene og
skovens bund er dækket af svampe – det skal da undersøges, så vi bruger sanserne, og vi ser med øjnene, lytter med
ørene, lugter med næsen og føler med fingrene.
Vi skal respektere dyrene, de har lige så meget ret til at være her som os. Vi finder mange dyr som skal kigges på og
slår op i bøger eller på nettet for at lære mere om ex. den søde rovbille, bænkebider eller måneplet som vi fandt ude på
legepladsen. Vi kigger på og lytter til fuglene i træerne og på himlen, er de tæt på, langt væk eller så højt oppe, at de
ligner små prikker på himlen. Vi kigger på skyernes formationer, ligner de mon noget, måske en dinosaur eller en haj –
flyvemaskinerne på himlen laver ligeledes ”spor ”, nogle gange laver de endda et kryds på himlen.
Vi har en skøn placering med mulighed for ture i byen, på stierne, landet, strand, skov mm. Vi har nogle dejlige
legepladser med mange muligheder, samt nogle fantastiske udflugtssteder vi jævnligt benytter: Spejderhuset, Vinderup
skov, Rydhave skov, Handbjerg Marina, gangstierne i byen, sportspladsen, anlægget og mange legepladser rundt i byen.
Vi nyder at gå tur rundt på de mange skønne cykelstier som er rundt i Vinderup by. Vi har derudover også cykelture ud
af huset, der giver mulighed for at komme på længere ture- det er fantastisk motorisk træning, samt vi får trænet og
øvet trafikregler og sikkerhed.
Vi har en ekspertgruppe, som består af personale fra de to institutioner, som mødes flere gange om året, hvor der bliver
reflekteret og evalueret på, hvad der rører sig lige nu og hvad skal vi på sigt have fokus på mm.
Vi arbejder med:
- At få det grønne flag via grønne spirer. Her arbejder vi med elementerne jord, ild, luft og vand
- At give børnene mulighed for at opleve glæden ved udelivet og naturen.
- At skærpe børnenes sanser og opmærksomhed i naturen. (Lugte, mærke, føle osv.)
- Vi har en undersøgende tilgang til naturen og udelivet (Science).

4.6 Kultur, æstetik og fællesskab
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for
fællesskaber, hvor de oplever egne og andre kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som
tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at
børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, reskaber og medier.
Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes kultur, æstetik og fællesskab hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Kultur, æstetik og fællesskab

3,4
1

2

3

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes gør sig erfaringer med kultur, æstetik og
fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.
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4.6.1 Refleksion
Vi er kulturformidlere og rollemodeller. Vi viser vejen og giver børnene muligheden for at lære om sig selv og verden.
Vi har fokus på, at kunne rumme alle børn, og vi tilpasser forventningerne og aktiviteterne efter det enkelte barn. Derved
giver vi børnene mulighed for at kunne danne deres egne erfaringer.
Vi giver børnene mulighed for at lære om de danske traditioner, eks. jul, fastelavn, påske med mere. Vi giver børnene
indsigt i andre kulturer i mødet med mennesker med anden etnisk baggrund.
Vi snakker om forskellige familieformer i dagens Danmark og i verden omkring os. Vi er en institution med mange børn
fra forskellige kulturer, derfor bliver det også meget naturligt for os være nysgerrige på dette.
Vi har fokus på læringsmiljøer, inde som ude, at børnene har adgang til forskellige materialer, såvel naturen, genbrug og
indkøbte.
Vi giver børnene mulighed for at være medspillere i hverdagen og derigennem både at danne indtryk og udtryk, hvor vi
har fokus på Reggio Emilias pædagogik, hvor vi tager udgangspunkt i processen frem for det endelige produkt.
Vi har samarbejde med plejehjemmene Bakkebo og Vinderup plejehjem, hvor vi på Bakkebo har en gruppe børn med
nede at synge sange og lave lidt larm på gangene. Førskolegrupperne går på Vinderup plejehjem, hvor de slår katten af
tønden. De 3-4 årige fra Børnebakken går på Bakkebo og slår katten af tønden. Det giver børnene en rigtig god
oplevelse af den forskellighed vi lever i, her forskellen på barn>
Førskolegruppen har ligeledes en tradition hvor de sammen med en klasse fra realskolen, går Luciaoptog på realskolen
og på Vinderup plejehjem.
Det vil vi arbejde med:
- Vi har en ekspertgruppe i medborgerskab som har fokus på Vinderup by og lokalsamfundet. Her arbejdes der med,
hvad kan vi selv, hvad kan vi bidrage med og hvad kan vi sammen med byens ældre, forretnings- og institutionsliv osv.
- At børnene får kendskab til, og respekt for, andre kulturer og livsformer
- Vi arbejder med Reggio Emilia.
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5 UDVIKLINGSPLANER
Grønningen har ikke oprettet udviklingsplaner til denne læreplan.
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