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Læreplan for Sneglehuset og Skovhuset 

 

Hvem er vi? 
“Det vi gør, dem vi er sammen med, den måde vi mødes på af vores omverden, er 

med til at danne os, og jo mere vi selv er med og er aktive i denne proces, desto mere 

indflydelse og ejerskab får vi over eget liv og dannelse. Ingen kan dog selv i starten 

og vi har brug for voksne, der ser os og vores behov, hjælper hvor det er svært, 

støtter hvor vi næsten kan og som tør give slip og tro på, at vi kan selv”.       

                                                                                          Sneglehuset i Haubro 

 

 

Skovhuset og Sneglehuset er en vuggestue og børnehave ved Haubro Friskole. Vi 

fusionerede med friskolen i 2015 og åbnede vuggestuedelen op i april 2015.  

I vuggestuen har vi plads til 12 børn og i børnehave har vi plads til 30-35 børn.  

Hvert år fra marts til juli, har vi en førskolegruppe. De er hver formiddag i sfo-delens 

lokaler og er en del med i skolen, for derigennem at give dem den gode overgang. 

Vuggestuen har siden 2019 fået en ny afdeling for sig selv, som blev taget i brug i 

januar 2019, den ligger i forbindelse med friskolen. En afdeling med udgang til egen 

legeplads og med et barnevognsskur tæt på. 
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Børnehaven har sit eget hus med plads til stuer både ovenpå og nedenunder. 

Børnehaven har sin egen lille legeplads og benytter også den fælles legeplads vi har 

med skolen. 

Vi er en naturinstitution og har det grønne flag gennem de grønne spirer, hvor vi 

hvert år skal indsende og dokumentere hvordan vi arbejde med naturen i hele 

institutionen. Naturen har vi lige udenfor døren, her er marker, skov, Shelters og å-

løb i gåafstand fra vuggestuen og børnehaven. Noget vi benytter hele året rundt. 

Vi samarbejder meget med Sfo-delen hvor vi afholder fælles aktiviteter. Ved 

indskolingen og førskoleaktiviteter samarbejder vi med skolen. 

Vi modtager børn fra Haubro og de omkringliggende byer. Ca. med en radius på 15-

20 km. 

 

 

Pædagogisk grundlag 
 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og 

Børnefællesskaber: 

Vi ser barnet som kompetent og med vilje og evne til at kommunikere og samarbejde 

– det er vores opgave at kommunikere så barnet forstår.  

Vi ser børnene som ligeværdige og medspillere til at få hverdagen i vuggestue og 

børnehaven til at fungere. Børnene bliver hørt og har medbestemmelse i flere 

sammenhænge i løbet af en dag, alt efter deres modenhed og alder.  

Vi ser børnene som kompetente og støtter dem i deres udvikling til endnu flere 

kompetencer. 

Vi tror på at børn har brug for en synlig og overskuelig daglig struktur. Faste rammer, 

hvor tingene er genkendelige og hvor barnets basale behov bliver opfyldt. Dette giver 

barnet bedre mulighed for at opleve – skabe sociale relationer og udvikle sin 

personlighed mm. 
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Barnets udvikling sker i positive relationer med både børn og voksne, hvor 

kommunikationen er anerkendende og understøtter barnets læring, udvikling og 

dannelse. 

Når et barn er udfordret på kommunikation og adfærd, er vores udgangspunkt, at vi 

hjælper barnet, er tydelige voksne, giver omsorg, er lyttende og observerende. På den 

måde imødekommer vi barnets udfordringer. 

Børn bliver trygge når de ved, at de voksne tør tage ansvaret og holde sig til 

voksenrollen.  Det vil sige at vi kan være i konflikten med barnet og anerkender dets 

følelser. 

Vores børn vokser og relationerne styrkes, når de oplever fordybelse, intense 

øjeblikke og rolige stunder med nærværende voksne og gode kammerater. 

Gennem vores arbejde, ønsker vi at styrke det enkelte barn; at udvikle barnets 

robusthed og nysgerrighed, da vi tror på, at disse egenskaber vil medvirke til at barnet 

griber verden med forundring og lyst og mod til livet, på en positiv og udviklende 

måde. 

Vi vil som voksne gerne være de ordentlige mennesker, som børnene vil huske, som 

dem der så mig, mærkede mig og var der når jeg havde brug for det. 

Vi følge børnenes initiativer og gribe deres ideer, ved at være ”aktiv statist” i deres 

lege, både i vuggestue og børnehave. Et eksempel fra vuggestuen er: ved at vi er med 

i legen med legekøkkenet eller i børnehaven, få sat hår i en leg i tumleren. Her er vi 

ikke styrende, men guider børnene, når noget gør ondt, når de er ”hårde” ved 

hinanden eller nogen føler sig udenfor. 

Måden vi arbejde på, er også at følge børnenes spor, f.eks. når børnene spørger ind til 

mariehøns, så finder vi dem, ser på dem,  og kan konstaterer at der er forskellige 

slags, derefter søger vi viden, sammen med børnene på nettet, fordyber os, tegner, går 

på jagt med lup og insektsuger m.m. på denne måde ser vi at børnene viser 

begejstring og tager ejerskab af eksperimentet. 

Vi vægter den frie leg, da vi mener det er her børnene lærer og øver sig i at forhandle, 

kommunikere og udvikler sociale færdigheder gennem de relationer der her opstår. 

Vi ser den frie leg, som noget der har værdi i sig selv og som vi respektere for det den 

er. I legen blander vi os ikke, med mindre vi kan se der opstår konflikter hvor 

børnene har brug for hjælp til at løse dem. Vi støtter op, hvis et barn har svært ved 

den frie leg og har brug for hjælp til at komme igang. 
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Ude leg: Vi er der og hjælper hvis der opstår konflikter. Der er dog sjældent vi 

oplever konflikter, fordi rammen for legen udenfor er større end inde.  

Inde leg: mindre grad af frihed til fri leg. Her sætter vi rammerne for hvor og 

hvornår.  

I vuggestuen forsøger vi at dele børnene i 2 mindre grupper, for på den måde at 

mindske konflikterne og give ro i legen.  

I tumleren i børnehaven, har vi en fast ramme for hvor mange og hvornår. Vi fordeler 

børnene i rummene. 

Læring: Barnets læring sker primært gennem de daglige rutiner, legen og forskellige 

læringsmiljøer, hvor vi og/eller barnet selv er deltagende og hvor der imiteres, 

konstrueres og eksperimenteres. Vi er her som voksne, de positive spejle. 

Vi ønsker at skabe et trygt 

læringsmiljø, hvor det er ok 

ikke at kunne endnu, at øve sig 

og hvor vi er gode til at hjælpe 

hinanden, også børnene 

indbyrdes. Her er det vigtigt at 

vi voksne indimellem sidder på 

vores egne hænder og giver 

børnene tid til at prøve selv. 

Også selvom det betyder, at 

børnenes kan opnå en vis form 

for frustration, over at det er 

svært og at det ville være 

nemmere, hvis den voksne bare 

gjorde det. Vores opgave er på en rolig og venlig facon, at fortælle barnet, at vi har 

tiltro til det og selvfølgelig støtte og måske hjælpe lidt hist og her for at lette 

processen og så på sigt slippe helt, når barnet har øvet sig tilstrækkeligt. 

Børnefællesskaber er en stor del af vores dagligdag f.eks. kommer vuggestuen i 

børnehaven om eftermiddagen. Vi er sammen med skolebørn om eftermiddagen og 

på legeplads hvor vi har fælles aktiviteter. 

Vi har fastelavnsfest med børn søskende, forældre og bedsteforældre, onkler og tanter 

osv. Overnatning og koloni. Ferie pasning på tværs af vuggestue, børnehave og SFO. 
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Pædagogisk læringsmiljø 
Vi skaber læringsmiljøer, så der er mulighed for at udvikle mange forskellige 

kompetencer, både sociale og faglige. Vi er meget opmærksomme på at børnene 

trives, lærer, udvikles og dannes.  

Vi bestræber os på, at skabe et pædagogisk læringsmiljø hele dagen igennem for alle 

børn, blandt andet ved at børnene hele tiden er med i de daglige gøremål. 

Både i vuggestuen og børnehaven deltager børnene i de faste rutiner, selvfølgelig 

med hensyntagen til deres alder og udviklingsniveau. 

Begge steder deltager børnene i borddækning, oprydning m.m.  

For os er det en selvfølge, at de bliver selvhjulpne i de daglige rutiner, såsom 

håndvask og påklædning.  

Vi tror på at det udover at give børnene rent praktiske færdigheder, også styrker dem 

i deres følelse af medansvar for at få hverdagen til at hænge sammen. De er en 

værdifuld del af fællesskabet. 

Vi er opmærksomme på alle 

de rutiner vi har dagen 

igennem, evaluerer på dem og 

tilpasser dem efter den 

børnegruppe vi har. f.eks. i 

vuggestuen er vi hele tiden 

opmærksomme på at børnene 

er forskellige og har 

forskellige behov, derfor kan 

et barn f.eks. spise før de 

andre. I  børnehaven har vi 

flyttet samling fra før 

madpakker til efter, fordi 

børnene var ukoncentrerede og 

sultne.  

Vi arbejder med forskellige 

tilbud til børnene, det kan 

være: vilde aktiviteter, stille 

aktiviteter og kreative 

projekter. Vi taler med 

børnene om, hvad de gerne vil 
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og godt kan lide og følger børnenes initiativ. Når de er særligt optaget af noget, så er 

det oplagt at fordybe sig i det. Derfor har vi også planlagte aktiviteter i løbet af ugen 

som ofte tager udgangspunkt i det som børnene interesserer sig for eller forskellige 

emner fx kroppen, tal, farver.Et af de læringsmiljøer som vi i Skovhuset og 

Sneglehuset vægter højt er legen. Vi mener, at legen har en værdi i sig selv. Børnene 

har rig mulighed for leg i løbet af dagen. Denne leg kan både være børne- eller 

vokseninitieret. F.eks. rolleleg (mor, far og børn) og regellege (alle mine kyllinger). I 

disse lege udvikler de deres deltagelsesevner, sociale færdigheder og opbygger 

relationer til børn og voksne. 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 
 

Vi samarbejder med forældrene ved, at 

fortælle om de ting og tiltag vi laver. 

Forældrene inddrages i vores hverdag, 

ved at de kan følge børnene på facebook, 

og læse på vores tavle i gangen, således at 

de kan tale med børnene om de ting vi har 

lavet i løbet af dagen. Vi er meget 

opmærksomme på at sige godmorgen og 

farvel og her kan vi få fortalt de sjove, de 

gode og de mindre gode oplevelser der 

har været i løbet af dagen. 

Forældrene inviteres med i vuggestue og 

børnehave ved opstart og vi fortæller 

gerne hvad, hvorfor og hvordan vi 

arbejder. Forældrene må gerne stille 

undrende spørgsmål og komme med gode 

ideer. Forældrene er med ved fødselsdage 

og får på den måde lov til at se og mærke 

børnegruppen og følge de rutiner vi har.  

En del af vores forældresamarbejde er også forældresamtaler herunder 

opstartssamtaler, 3 månederssamtaler og førskolesamtaler. Vi afholder forældremøder 

med både info, emner og gruppearbejde for forældrene, for at få deres tanker og input 
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(f.eks. hvad vil vi gerne, at vores barn får med fra børnehaven og hvordan hjælper vi 

som forældre med at styrke sammenholdet i børnegruppen). 

Vi spørger ind til og interesserer os for forældrenes erfaringer med barnet, og hvis 

noget er svært for eller m.h.t. barnet, går vi i dialog med forældrene om i fællesskab 

at hjælpe barnet, både hvad angår trivsel og læring. 

Her har vi også mulighed for at søge hjælp og vejledning ved blandt andet 

talepædagog, psykolog og “Børn i bevægelse”. 

 

 

Børn i udsatte positioner 
 

Et barn i en udsat position kan være mange forskellige ting (skilsmisse, plejebarn, 

dødsfald eller sygdom i familien, men også mindre voldsomme begivenheder, der for 

en stund påvirker barnet og gør det sårbart/skubber til dets balance). 

Vi bestræber os på, at møde det enkelte barn, hvor det er, d.v.s. vi har realistiske 

forventninger og støtter barnet i at udvikle og danne sig derfra. Nogle skal støttes 

mere for at kunne danne relationer til de andre børn. Nogle har brug for mere 

voksenstøtte end andre, for at turde prøve nye ting. F.eks hvis et barn er utryg ved 

fremmede og skal have en voksen ved sig, for at turde prøve at være i mødet.  

Vi tilstræber at skabe et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer 

børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 

Vi er i tæt dialog med alle forældre. Ved behov og med forældrenes samtykke, har vi 

også mulighed for at inddrage psykolog, talepædagog m.m. Vi ved hvor vigtigt en 

tæt, åben og ærlig dialog med barnets forældre er, for at sikre barnets trivsel og 

udvikling. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 
 

Gradvist gennem børnehavetiden øger vi krav og forventninger til børnenes 

kompetencer. Især det sidste år retter vi større og mere målrettet fokus på 

selvhjulpenhed, koncentration og opmærksomhed.  

Vi har hvert år førskolegruppe i samarbejde med Haubro Friskole. Fra marts måned 

tilbringer førskolegruppen deres formiddage i de lokaler, der om eftermiddagen er 

SFO. Her udarbejder vi et pædagogisk læringsmiljø for børnene, med udgangspunkt 

i, hvor gruppen og det enkelte barn er. 

I dette læringsmiljø gør vi meget ud af at 

gøre børnene så selvhjulpne som muligt: 

Børnene får mere ansvar for at udføre 

praktiske opgaver: smører selv deres 

formiddagsmad, rydder op, fejer, bærer 

skrald ud, klarer selv toiletbesøg. Alt 

sammen med mulighed for hjælp fra en 

voksen. 

Førskolebørnene besøger skolen og 

deltager i morgensamling, og låner et 

lokale eller deltager i timer i 0. kl, 

afhængig af hvor stor børnegrupperne er. 

Førskolegruppen arbejder med små 

opgaver af skolekarakter: prik til prik, 

farvelægning, simple regnestykker, 

skrive eget navn, bogstaver, vendespil 

med bogstaver/ord, lidt mere udfordrende 

spil, lærer alfabetsangen m.m. 

Vi går ture og tager på udflugter, hvor vi øver os i at færdes i trafikken og hvor 

børnene nu øver, at gå forrest og selv have overblik, se sig for m.m. Dog støttet af en 

voksen. 

De år, hvor det kan lade sig gøre, tager vi i perioden april til juni til svømning med 

børnene. Vi tager bussen ind til byen, går til svømmehallen og tager bussen hjem 

igen.  
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Mest af alt arbejder vi med gruppens sociale samspil. At de fortsat og mere intensivt 

øver evnen til at samtale, prøver at løse konflikter, lytter til hinanden, aflæser 

kropssprog og signaler, så de er styrket til den anderledes hverdag, som de får som 

skolebørn. 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 
 

Vi bruger naturen omkring os og den landsby vi er en del af, til udforskning og 

gåture. Vi benytter den lokale legeplads, vi går på besøg på kirkegården og deltager i 

børnejulegudstjeneste.  

Vi tager på gårdbesøg ved forældre, der har landbrug. Her får børnene et indblik i 

processerne fra jord til bord. 

Vi tager ofte til fødselsdagsfest hjemme hos børnene. 

I vinterhalvåret lejer vi os ind i den lokale efterskoles gymnastiksal. Her laver vi 

forskellige motoriske aktiviteter og har ind imellem lokale idrætsinstruktører og store 

skoleelever som gæsteundervisere.  

På skift tager vi i små hold til svømning i nabobyens svømmehal. 

Vi benytter de lokale biblioteker. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og 

æstetiske børnemiljø 
 

Vi bestræber os på at indrette 

institutionen, så den 

indbyder til leg og 

fordybelse. I børnehaven har 

vi også kreative materialer, 

spil m.m. tilgængeligt i 

børnehøjde. 

Vi har gjort en del ud af at 

vælge støjdæmpende 

materialer, bl.a. lofter og 

borde. 

Vi har afgrænsede områder 

til h.h.v. stille og vilde lege. 

I vuggestuen har vi mulighed 

for at dele vores lokaler til både vilde og stille lege, vi har bl.a. et rum med en 

sansegynge og i børnehaven har vi læsekrog, køkken og tumler. 

Vi inddrager børnehavebørnenes ønsker, når vi laver nye tiltag, ved at spørge dem, 

f.eks: “hvad kunne I tænke jer at vi bruger dette lokale til”? Alles mening tæller og 

det er vigtigt at alle kommer til orde og bliver set og hørt. 

Vi har legeplads med mulighed for mange forskellige former for udfoldelse, plads til 

at cykle, køre på mooncar, klatre i træer, lege i sandkasse, lege i legehus, et læbælte 

med masser af gemmesteder og små gode huler, gyngestativer, klatrestativ med 

rutschebane og små trampoliner. Vi har også en parkourbane og en multibane, som 

dog kun må benyttes i følgeskab med en voksen. Desuden har vi en bålhytte, hvor vi 

kan søge læ for regnen og hvor vi ofte laver mad over bål på bl.a. månedlige 

maddage. Her er børnene er en aktiv del af valg af mad og tilberedning. 

Vi vægter højt, at vi taler til hinanden i en venlig og positiv tone. Vi opmuntrer og 

støtter kommunikationen både voksne til børn, men også børnene imellem, ved at 

anvende et hjernesmart sprog ( inspiration hentet ved Anette Prehn).  

Vores børn er gode til at hjælpe hinanden, både med at få tøj på, hvis det er svært, at 

finde en stol at sidde på, til ideer til lege og aktiviteter og at hente en voksen til hjælp 
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eller trøst. Hvis et barn slår sig og skal have et lille plaster på, så inddrager vi et andet 

barn til at trøste og sætte plaster på. 

Når vi har haft kreative projekter, udstiller vi det børnene har lavet ved at hænge det 

op, men vores æstetiske børnemiljø er udfordret af manglende vægplads, så det er 

under stadig udvikling. 

 

De seks læreplanstemaer 

 

Alsidig personlig udvikling 
“I det øjeblik vi tror på barnet og viser det tillid, så lærer barnet og vokser af det. 

 Hvis vi tager muligheden fra barnet, tager vi også initiativet fra    

 det. 

 Hvis barnet behandles som stærkt - så bliver det stærkt. 

 Hvis barnet behandles som kompetent – så bliver det kompetent.” 

                                                                                 Skovhuset og Sneglehuset i Haubro 

Børnenes innovationsevner kan udvikles flere steder: f.eks. i tumleren, hvor 

madrasser først kan være en båd, så en hule, som senere bliver til en scene til at synge 

på, for derefter at blive til et hospital for syge patienter. 
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Eller det kreative skab, hvor børnene kan 

anvende alt, hvad de har lyst til og brug for, og 

for at pirre deres nysgerrighed og kreative evner. 

Der er alle mulige kreative materialer som 

karton, sakse, perler, lim, piberensere, maling, 

pallietter osv. 

Forskning viser at børn leger mere varierede og 

komplekse lege, når de er i naturen og at 

børnene her generelt har flere forskellige 

relationer i deres leg.   

På legepladsen har vi en skov, hvor der kan 

bygges huler med store grene, løbes på bakker, 

klatres i træer, leges gemmeleg, og en masse 

andre sjove lege, hvor kun fantasien sætter 

grænserne.  

Disse lege er vigtige kilder til både kropslig- sanselig- og følelsesmæssig udvikling 

og styrker desuden barnets balanceevne, muskelstyrke, samt vedholdenhed og 

gåpåmod. 

 

Social udvikling 
I Skovhuset og Sneglehuset bliver de sociale fællesskaber dyrket hver eneste dag. 

Børnene lærer at agere på forskellige måder i de arenaer der er i løbet af dagen. 

Børnene finder ud af, at de ikke agerer på samme måde i fx spisesituationer som de 

gør i rollelege eller når de leger udenfor. 

For os er det vigtigt at vi møder barnet med respekt og empati. At vi er et godt 

eksempel for barnet og giver det oplevelser med at blive set, hørt og forstået. Vi tror 

på, at med de oplevelser i bagagen, er barnet bedst muligt rustet til selv at være 

respektfuld og empatisk overfor andre. Dermed har barnet lettere ved at indgå i 

relationer og leg med andre børn.  

Relationsarbejde er vigtigt for os og vi vægter samtale mellem børn og voksne højt. 

Vi opfordrer børnene til at komme med deres input, tanker, ideer, meninger og 

løsningsforslag. 

Vi giver børnene alternative måder at handle på, hvis de kommer i udfordrende 

situationer. Vi snakker med børnene om, hvad de kan gøre i forskellige situationer. 
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Fx: Hvordan er man en god ven? Hvordan kan jeg komme med ind i en leg? Hvad 

skal jeg gøre, hvis et andet barn er ked af det? Hvad skal jeg gøre, hvis et andet barn 

gør noget ved mig, som jeg ikke kan lide? 

Vi anerkender at barnet har en bedste ven som det helst leger med, men vi mener 

også at det er vigtigt, at børnene lærer at danne nye relationer og lege med andre. Det 

er for os en vigtig kompetence at have med sig senere i livet. Derfor leger og løser 

børnene opgaver sammen og på tværs af gruppe og alder.  

Hver dag har vi samling, hvor vi 

snakker om forskellige emner 

som f.eks.  årstider, dyr og 

farver, eller noget andet børnene 

er optaget af og vi synger sange. 

Børnene udtrykker deres 

meninger og holdninger og vi 

forsøger at høre alle børn, så de 

lærer at turde tale i større 

grupper. 

I børnehaven kan vi lave 

demokratiske afstemninger. 

F.eks. børnevalg og 

håndsoprækning. Barnet får 

herved mulighed for at afgive sin 

stemme og komme med sit bud 

på hvad det tænker. Det er med 

til at udvikle barnets evne til at 

stå ved egne valg og kunne 

acceptere og respektere andres 

valg og holdninger. 

Vi giver børnene medbestemmelse i de daglige aktiviteter og emner. F.eks. har vi en 

månedlig maddag, hvor børnene er med til at vælge menuen. Dette giver det enkelte 

barn mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab med medbestemmelse.  

 

Vi lærer også børnene, at de som en del af fællesskabet, hver især har ansvar for det 

de gør.  

I vuggestuen sætter vi ord på empatiske handlinger. F.eks. “Du hjalp en med at få 

cyklen ud af cykelskuret, da han ikke selv kunne”. 



14 
 

 

Kommunikation og sprog 
 

Vi har ikke facit på børnenes følelser, men hvis vi forstår at se og lytte og møder 

barnet hvor det er, kan vi hjælpe barnet til at sætte ord på, både det der gør godt og 

det der gør ondt. Sprog og kommunikation en vigtig del af barnets udvikling og det 

arbejder vi med ved at: 

Være opmærksomme på det nonverbale sprog med tegn, kropssprog og mimik og ved 

at sætte ord på, så barnet føler sig forstået og imødekommet. 

I forbindelse med konfliktløsning kigger vi på hinandens kropssprog, taler om, 

hvordan vi kan se, hvordan den anden har det og hvordan vi f.eks. kan sige tydeligt 

“Stop” uden at blive fysiske. 

Vi snakker om følelser og tanker for at kunne udvikle børnenes evne til at forstå sig 

selv og omverden. Vi hjælper børnene med at formidle deres tanker og idéer ved at 

sætte ord på. 

Gennem vores pædagogiske tilgang ved brug af hjernesmart sprog (Anette Prehn), 

har vi fokus på, hvad barnet må, i stedet hvad barnet ikke må.  

Gennem dialog og gentagelser styrker vi barnets sprog. I vuggestuen læser vi og taler 

om billederne i bogen og i børnehaven anvender vi højtlæsning og dialogisk læsning. 

Vi leger med sproget ved at bruge rim, remser, sang og sanglege. Vi samtaler om 

stort og småt, lytter og spørger ind til børnenes fortællinger om f.eks. weekendens 

begivenheder. Dette gør vi, for at udvide alle børns ordforråd, udtale og 

sætningsproduktion. 



15 
 

Vi samarbejder med PPR og deres talepædagoger, hvis et barn er udfordret på 

sprog/tale. 

 

Krop, sanser og bevægelse 
I vores arbejde med den hjernesmarte 

pædagogik taler vi med børnene om, 

hvad der sker i kroppen og hvordan det 

føles, når de er vrede, glade, kede af det 

m.m. 

Vi taler om, hvordan de får det indeni, 

når en anden gør noget ved dem, både 

noget rart og noget ubehageligt (slår, 

skubber, krammer m.m.) 

Vi har flere forskellige læringsmiljøer, 

både ude og inde, hvor børnene kan 

udforske og eksperimentere med 

forskellige måder at bruge kroppen på og 

derved opnå glæde ved at bruge kroppen 

ved bevægelse. F.eks. ved at krybe, 

kravle, hoppe, løbe, cykle, blive 

selvhjulpen, slå kolbøtter, klatre, trille og 

rulle. 

 

I vinterhalvåret går vi i gymnastiksalen (klatrer i ribber, løber, slår kolbøtter, går 

balancegang, forhindringsbaner, leger forskellige lege, kaster og griber m.m.). 

Vi går desuden i svømmehallen i små grupper med børnehavebørnene, med god tid 

til hvert enkelt barn. Her er der også god mulighed for at tale om at være 

forskellige/ens. 

Børnene danser også ofte til musik, både i vuggestue og i børnehave 

I børnehaven bruger mindfulness, nogle gange guidede instruktioner på madrasser 

indenfor og andre gange bare ved at ligge under et træ eller i græsset og registrere 

alle de lyde og lugte vi kan. 
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I vuggestuen bruger vi også mindfulness, ved at trille med massagebolde på hele 

kroppen, hvor børnene mærker sig selv og falder til ro. 

Vi opfordrer børnehavebørnene til selv at tage stilling til hvor meget eller hvor lidt 

tøj de skal have på ud, når de skal på legepladsen, ved at de mærker efter om det er 

varmt eller koldt. 

Finmotorikken styrker vi blandt andet ved at børnene kan benytte f.eks. saks, 

pensler, blyanter, perleplader. mm. og spiser med fingrene. 

Vi har fokus på sund og varieret mad og vi har en kostvejledning som er udarbejdet 

i samarbejde med forældrene. 

Vi lærer børnene at vaske hænder efter toiletbesøg, næsepudsning og inden de skal 

spise. 

Natur, udeliv og science 
 

Som naturinstitution bruger vi naturen 

til mange forskellige aktiviteter. Alt 

hvad vi kan finde på at lave indenfor, 

kan vi også lave udenfor. Tegne, 

hoppe, danse, lave mad, synge, løbe, 

bygge mm. 

Børnene er ude hver dag og vi benytter 

lokalområdet hele året rundt.  Vi går 

ture, tager i skoven og ud til åen. Vi har 

gode udendørs faciliteter med bl.a. 

bålhytte og en lille skov, med gode 

klatremuligheder samt en shelterplads i 

nærheden. 

Vi beskæftiger os med forskellige 

vejrfænomener (regnbuer, vind, 

lyn/torden, skyer, tåge, sne) Vi snakker 

om vejret og hvilke årstider/måneder 

der er fx sne, meget varmt, blæser, 

regner meget osv. Vi går også i bare 
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tæer i alt slags vejr for at undersøge følelsen og få fornemmelsen af at gå på 

forskelligt underlag f.eks. græs, jord, sand, vand, sten, sne mm. 

Vi eksperimenterer med at smage på naturen f.eks.blade, frugter, bær, naturens 

urter og grøntsager. Vi laver også små plante/jord-til-bord projekter 

f.eks.tomatplanter, kartofler, blomster, peberfrugter, grantræer mm. Mange af de 

måltider som vi laver sammen med børnene, laves over bål. Vi inspirerer børnene 

til at bruge naturen til at udvikle deres leg og fantasi.  Børnene   bruger naturens 

materialer til f.eks. bladkrig, kæpheste, bygge huler m.m. 

Vi taler meget om at være gode ved naturen og dens planter og dyr. Vi har 

indimellem dyr i børnehaven. (haletudser, edderkopper, mariehøns, orme, snegle) 

Vi arbejder med genbrug og bæredygtighed og lærer børnene at smide affald ud 

som ligger i naturen og på legepladsen. 

Vi eksperimenterer med forskellige forsøg, alt efter hvad der optager børnene. Der 

hoppes i vandpytter, graves kanaler og søer i sandkassen, bygges snemænd mm. 

Vi snakker om tal, former og farver. I vuggestuen har vi farve-kufferter med ting i, 

hvor alt indhold i den enkelte kuffert har samme farve. 

Vi har tal og bogstaver til at hænge flere steder i børnehaven i børnehøjde. Både i 

vuggestuen og børnehaven tæller vi hvor mange vi er, når vi holder samling. I 

vuggestuen tælles der bl.a. fingre og tæer, og i børnehaven tælles der kopper når der 

dækkes bord.  

Vi bruger Ipad til at undersøge fakta om forskellige videnskabelige eksperimenter 

og fakta om de ting vi optages af i vores dagligdag. 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 
 

Vi er en institution som vægter tradition og fællesskab højt. Vi arbejder meget på 

tværs i vuggestue, børnehave og SFO ved at have morgen- eftermiddags- og 

feriepasning. Desuden har vi mange fællesarrangementer på tværs af hele 

organisationen.  
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Vi arbejder med højtiderne ved at lave 

kreative aktiviteter med børnene F.eks. 

lave julegaver, klippe julepynt, male 

påskeæg og pynte fastelavnstønder.  

Vi synger sange om højtiderne og 

smager mad der relaterer dertil. F.eks. 

Påskefrokost og julefrokost.  Vi deltager 

i gudstjeneste i forbindelse med 

juleafslutningen.  

Vi fejrer fødselsdage enten i institutionen 

eller hjemme hos barnet. Dette giver et 

godt kendskab til kulturelle forskelle og 

traditioner.  

Vi deltager i forskellige kulturelle 

arrangementer som dyrskue, musical på 

skolen, teater o.l. 

Vi bruger de lokale biblioteker og vi 

læser bøger.  

Vi anvender Ipad og telefon i det daglige arbejde med børnene, og finder 

inspiration på nettet sammen med børnene. F.eks. når vi skal undersøge eller finde 

nye udtryksformer og opnå ny viden. 

Ipad’en bruger vi desuden til optagelser, tegning og når vi laver bøger om 

forskellige emner. 

Vi har mange kreative aktiviteter. Vi tegner, maler, klippe-klistrer, bager, leger med 

perler, hører musik, danser og synger, herunder sanglege. Vi leger med eventyr ved 

at inddrage børnene som statister i fortællingen. f.eks. “De 3 bukkebruse” eller 

børnene bruger vores udklædningstøj. Derudover optræder børnene for deres 

forældre, til vores årlige Sneglefest.  

Børnene i børnehaven har hver dag fri adgang til bøger, spil, papir og 

skrive/tegneredskaber. Her kan børnene udtrykke tanker og det der optager dem 

lige i nuet. 

Endvidere afholder vi bedsteforældredag, kaffedage, og får besøg af dagplejere.  

 



19 
 

Evalueringskultur 
 

I vores arbejde med læreplanen og evaluering af egen praksis er vi blevet 

opmærksomme på at vores rolle i forhold til børnenes udeleg ikke er så deltagende, 

men mere opmuntrende og støttende. Vi arbejder på at blive mere deltagende og 

bedre til at se, hvor der er behov for vores hjælp og støtte til leg.  

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages 

mindst hvert andet år? 

Vi vil enten på en pædagogisk dag eller et personalemøde gennemgå og evaluere 

vores pædagogiske læreplan. Desuden vil vi i vores planlægning af aktiviteter 

benytte og udfylde “Skema til handling”. 

Vi vil fremadrettet gerne anvende en fast model til at planlægge og evaluere ud fra, 

når vi arbejder med pædagogiske emner og kompetencer. F.eks. SMTTE-modellen 

eller “Den Didaktiske Relationsmodel”. Dette vil vi for at sikre os at børnene får det 

ud af forløbet, som vi regner med og at niveauet er korrekt i forhold til børnenes 

alder, udviklingsniveau m.m. 

I børnehaven vil vi fortsat tale med børnene om, hvad deres tanker og meninger er 

om aktiviteten. F.eks.hvad måtte gerne være anderledes, mere af m.m. 

 

 

 

 
 



20 
 

 


