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Indledning
I denne læreplan beskriver vi, hvordan vi arbejder med pædagogisk kvalitet hos os. Denne
læreplan skal læses i sammenhænge med ”Den styrkede pædagogiske læreplan –
Rammer og indhold”. Læreplanen er udarbejdet for både Naturbørnehaven og –
vuggestuen sammen.
Når teksten er sort, er det gældende både for Naturbørnehaven og –vuggestuen.
Når teksten er lilla er det kun gældende for Naturbørnehaven og når teksten er grøn er det
gældende for Naturvuggestuen.
Opsætningen er i henhold til fremsendte retningslinjer fra Ikast-Brande kommune.

Lovgrundlag
Den pædagogisk læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske
grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogisk læreplan er dagtilbudsloven og dens
overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og
bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogisk læreplan, Rammer
og indhold.
Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske
læreplan og der dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.
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Præsentation af tilbuddet
Friskolen i Thorlund med Naturbørnehave og Naturvuggestue
Naturbørnehaven og -vuggestuen er en integreret del af Friskolen i Thorlund og arbejder
efter det samme formål og værdigrundlag.
Friskolen i Thorlund er en Grundtvig-Koldsk friskole forankret i et skolesyn, hvor den
enkelte har frihed under ansvar og det at være barn, har værdi i sig selv.

Formål
o Naturbørnehaven og -vuggestuen samt Friskolen er den overskuelige ramme for
oplevelser, nærvær og gensidig respekt
o Udgangspunktet for hverdagen tages i såvel det enkelte barn som i et forpligtende
fællesskab
o Børnenes trivsel, dannelse og sundhed er et fælles ansvar for vuggestue,
børnehave, skole, forældre og børn

Naturbørnehaven og -vuggestuen vægter
Naturbørnehaven og -vuggestuen har, via fokus på trivsel, sundhed og værdigrundlaget
i øvrigt, fokus på naturens betydning og vigtigheden af, at børnene lærer at bruge
naturen miljøbevidst til både leg og læring.

I dagligdagen fokuseres der på
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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At leg er drivkraft for udvikling
Hvordan de fysiske rammer – herunder naturen – understøtter barnets udvikling
At læring sker gennem leg, indlevelse, eksperimentere og fordybelse
At samme læring tager udgangspunkt i børnenes behov, forudsætninger og
potentialer
Sundhed både fysisk, ernæringsmæssigt og mentalt
At børnene skal have en mangfoldighed af oplevelser; herunder udflugter og koloni
Hvordan børnenes sanser stimuleres; eksempelvis via sang og fortælling
At arbejde med det hele barns kompetencer som en naturlig del af den
pædagogiske metode
At forældrene sikres rammer og muligheder for reelt at tage medansvar for
Naturbørnehavens og -vuggestuens drift og udvikling
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Det grønne flag
Vi har hele året stor fokus på naturen og udelivet. Naturen byder på en mangfoldighed af
muligheder;
o Ro til fordybelse
o Stor tumleplads til fysiske udfoldelser
o Udvikling af børnenes grov- og finmotorik
o Færre konflikter børnene imellem, da der er højt til loftet og plads til store
armbevægelser
o Et oplevelsessted, som appellerer til fantasien og kreativiteten
o Årstidens forskelligheder
Børnene lærer at bruge naturen på en aktiv og oplevelsesrig måde og samtidig udvise
forståelse og hensyn til naturen. Børnene lærer at indgå i et naturligt kredsløb, hvor
ressourcer bruges bevidst og uden unødvendigt spild.
Vi forsøger hver år, med succes, at leve op til Friluftsrådets grønne mærkeordning for
institutioner, ”Det Grønne flag”, som arbejder med fokus på udeliv, natur, miljø samt en
grøn og sund hverdagskultur.

Vi er
Afdelingsleder for børnehave og vuggestuen - Lone Thorup
Pædagog i børnehaven - Tina Rasmussen
Pædagog (assistent) i børnehaven og vuggestuen - Anita Rasmussen
Pædagogmedhjælper i børnehaven - Malene Nielsen
Pædagog i vuggestuen - Lykke Lange
Pædagog (assistent) i vuggestuen - Grethe Rasmussen
Pædagogmedhjælper i vuggestuen - Thea Mogensen
Leder af skole, børnehave og vuggestue - Søren Falsig
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Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen
etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter,
spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed
for at trives, lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes
perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og
børnenes forskellige forudsætninger.

Sådan gør vi hos os
Børnenes leg
Vi sidder tæt på legen netop fordi, der både er vuggestue og børnehavebørn - guider og
opfordrer til samarbejde og fællesskab.
Dette gør vi for at
o være gode rollemodeller for børnene
o guide dem i legen
o hjælpe alle børn ind i legen
o hjælpe børn ind i fællesskabet.
Det er en virkelighedsnær leg, som gør at både børn og voksne let kan deltage i legen.
Nogle gange går vi voksne går foran i legen, guider og styre legen. Andre gange er vi ved
siden af og observerer udviklingen af legen.
Planlagte vokseninitierede aktiviteter
Vi arbejder med lege værksteder, hvor vi voksne på forhånd har struktureret, hvilke børn
der skal lege sammen. Formålet med dette er, at vi voksne er på sidelinjen eller kan være
en del af legen, hvorfra vi kan støtte, guide og spejle de børn, der fx er i udsatte positioner.
Kreative aktiviteter såsom at tegne, klistre og male.
Regel
I vuggestuen og børnehaven har vi i perioder motorik med Amanda. Amanda har planlagt
dagens motorik hjemme, så legen er voksenstyret. Motorikken tager udgangspunkt i
grundmotoriske aktiviteter, såsom løbe, kaste, kravle og hoppe. Hver gang er opbygget
med både nogle nye og nogle genkendelige aktiviteter.
Spontane aktiviteter
Når et barn efterspørger en tidligere aktivitet / leg, sætter vi legen / aktiviteten i gang så snart
der mulighed for det.
Dagens aktiviteter opstår i vuggestuen, ud fra børnenes humør, vejr og antal af børn, og
planlægges herudfra. Vi har valgt ikke at lave faste ugeplaner i vuggestuen.
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Daglige rutiner
Morgenmaden er fælles for børnehave og vuggestue og er til rådighed fra 6:15-7:15.
08.30 - toiletrunde
09.00 - morgensamling
10.00 - aktiviteter (planlagte og spontane)
10.45 - toiletrunde
11.00 - frokost (fælles)
12.00 - sovebørn puttes
12.30 - spontan leg
13.30 - toiletrunde
14.00 - eftermiddagsmad
14.30 - sovebørn op
15.30 - leg på vuggestuens legeplads
Inden formiddagsfrugt klokken 8:30, gør vi frugten klar sammen med børnene.
Til formiddagsmad starter vi med navnesang, året drejer, tip-tap-tønde, rim og andre sange
for at skabe genkendelighed.
Alle måltider bliver serveret fra friskoles køkken med undtagelse af børnehavens bålmads
dage, hvor vuggestuen også spiser med.
Eftermiddagsmad serveres i børnehaven cirka klokken 13:45, og i vuggestuen efterhånden
som børnene vågner.
På børnenes garderobe-rum hænger der billeder af børnene. Dette er med til at give
børnene et tilhørsforhold og ejerskab til vuggestuen.
Efter middagsmad bliver alle vuggestue børnene puttet i enten barnevogn eller krybbe. Som
udgangspunkt sover alle børnene, så længe de kan, og de år eftermiddagsmad efterhånden,
som de vågner.
Inddragelse af børnenes perspektiv
Beskrivelse heraf er beskrevet andre steder i læreplanen
Vi lytter til børnene både verbalt og kropsligt, og efterlever deres ønsker, så vidt det er muligt.
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Pædagogisk-didaktiske overvejelser
Vi har løbende planlagt projekter fx januars måneds fugle projekt.
Her er målene
o at børnene får viden om et bestemt emne
o får trænet deres finmotorikken ved at klippe, skrive og tegne
o at de bruger kroppen i forhold til at komme ud og spotte fugle, øve sig i at stå helt
stille, så fuglene ikke bliver bange og flyver.
I sådanne projekter er børnene opdelt i små grupper. Vi tager udgangspunkt i de mere
sårbare børn, så de bliver inkluderet mest muligt.

I vuggestuen har vi bamse uge i forbindelse med den internationale bamsedag den 27.
oktober.
Vuggestuen og børnehaven holder hvert år en forårskoncert. Her øver vi en håndfuld
sange (med et bestemt tema) frem imod en forårskoncert for forældre, søskende og
bedsteforældre. Efter koncerten er der kaffe, kage og frugt til alle.
Vi laver også kostumer, der passer til årets tema.

Eksempler
Børnene samles om eftermiddagen på vuggestuens legeplads, hvor der er et kommodemøbel med indbygget vask og vandhane, som fungerer som køkken.
Her laver børnehavebørn og vuggestuebørn mad, som de serverer for hinanden og får
også de voksne til at smage på maden.
Der bliver f.eks lavet varmt kakao i en kop (muddervand) og k kommer og serverer det.
Den voksne lader som om, at hun drikker det. “Du må ikke hælde det ud - jeg skal bruge
det igen” siger barnet.
Børnene er i gang med at bage kager, ved at putte sand i skufferne og serverer det for
hinanden.
Skovler vand op af skuffen og hjælper hinanden med at lave mad. Den voksne sidder i
nærheden på sandkasse kanten og deltager en gang imellem.
Guider: husk I er på besøg i vuggestuen, da børnehavebørnene vil overtage hele køkkenet
og alle tingene.
Virkelighedsnært - det gør det så nemt for andre børn og de voksne at gå ind i det
Morgensamling i to - tre grupper hver morgen, hvor børnene på skift for lov til at fortælle om
oplevelser. De trænes i at tale og lytte på skift. Et barns fortælling om et kæledyr kan ende
ud i, at vi synger “se den lille kattekilling” eller “husbonden sender Lasse ud”
Vi har malet på bark og sat øjne og næse på, så de bliver til små skovtrolde.
Omridset af børnene er tegnet på store stykker sølvfarvet karton, og hængt op på vores skur
på legepladsen.
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Når børnene bliver 1 år, laver de håndaftryk på et håndklæde, og når de bliver 2 år,
maler/tegner de på et pudebetræk.
Regel
Vi leger sangleg, hvor vi til sidst i sangen lægger os på jorden og lukker øjnene. Amanda
lægger tæppet over et barn og de andre skal gætte, hvem det er.
Vi løber fra a til b, med ærteposer på maven, hovedet og i hænderne. Vi hopper ind og ud
af hulahopringe. Ligeledes kravler børnene igennem en tunnel. Derudover kaster børnene
med ærteposer eller bolde. Børnene laver øvelser til musik.
Spontane aktiviteter
Naturbanko se “børns brede læring”
Fem drenge har gang i en leg, hvor de mangler nogle pinde i en bestemt længde - derfor
sættes en aktivitet i gang med at save pinde til.
Et barn kommer om morgenen og fortæller om et dyr eller en maskine, det har set. Vi kan
finde dyrene frem fra kassen eller en bog med det, som barnet snakker om.
Når vi finder klapvognen frem, snakker børnene om panda-køerne eller fårene, og dagens
gåtur er dermed planlagt.
Musik og sang kan nemt opstå spontant.
Børnene kan vælge at lave puslespil.
Daglige rutiner
I garderoberne har vi i børnehaven bl.a. fokus på selvhjulpenhed og dermed fokus på
mestring af eget liv. Dette er ikke kun for at lette de voksnes arbejde, men skyldes at jo
mere børn mestrer ting, jo større selvværd/selvtillid, tro på egne evner og tro på, at man
godt kan, når man øver sig
I garderoben har vi også fokus på, at børnene kan hjælpe hinanden fordi kan et større
barn hjælpe en af de mindre børn, så er man omsorgsfuld og en god ven.
Det samme gør sig gældende til spisetider, udover vi taler om maden, hvad skal vi spise,
hvad er der på rugbrødsmadderne, så øver vi også at sende maden videre til den, der ikke
kan nå.
Til samling og spisetider har vi navneopråb, både for at se om vi alle er tilstede, men også
for at give børnene en følelse af at være en vigtig del af en gruppe, og de er savnet, når de
ikke er i børnehaven.
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Vuggestue børnene er på skift med i køkkenet for at hente frugt. Vi snakker om hvad frugten
hedder og hvilken frugt, vi ønsker at spise. Børnene kan også komme med frugt ønsker til
Gitte i køkkenet.
Nogle dage er der rugbrødsmadder og andre dage lun eller varm mad.
Eftermiddagsmaden kan være eksempelvis brød, tykmælk, havregrød, frugt eller
knækbrød.
I garderoben øver børnene sig i at tage tøjet af og på. Vi opfordrer, guider og motiverer
børnene til at gøre så meget som muligt selv. Vi har en støvleknægt med to håndtag, som
gør, at børnene selv kan tage støvler og sko af.
Inddragelse af børnenes perspektiv
Hvis børnene snakker om de små lam, kan formiddagens aktivitet være en gåtur bestemt af
børnene.
De helt små børn kan vise interesse i at komme ud ved at rykke i deres tøj eller finde deres
fodtøj.
Pædagogisk-didaktiske overvejelser
I vores ugeplaner indarbejdes de pædagogisk - didaktiske overvejelser sådan, at vi når
omkring de mål, som vi har sat for det enkelte barn. Vi evaluerer løbende på, om vi er på
rette vej og justerer ligeså løbende.
I forbindelse med bamse-ugen har alle vuggestuebørn deres egen ynglings-bamse med
hver dag. Vi klipper og maler bamser, synger bamse sange, øver bamse rim og slutter
ugen af med en bamsefest for forældre, hvortil vi bager bamseboller.
Da årets tema var bondegården, sang vi “mæh si'r det lille lam”, “bondemanden han har
altid travlt”, “solen brænder”…….
Vuggestuebørnene var klædt ud som små lam, børnehavebørnene var heste, grise, køer
mm.
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Læringsmiljøet understøtter børns brede læring
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø
understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og
bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:
1) Alsidig personlig udvikling

2) Social udvikling.

3) Kommunikation og sprog

4) Krop, sanser og bevægelse.

5) Natur, udeliv og science

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

Børns brede læring på tværs af temaerne
Sådan gør vi hos os
Mange af de daglige aktiviteter, rutiner i børnehaven og vuggestuen findes der læring på
tværs af temaerne.
I garderoben øves der mestring af eget liv ved at øve sig i at tage tøj på, når lynlåsen skal
lynes øver man finmotorikken, de voksne støtter og opmuntrer. Ligeledes foregår sproglig
opmærksomhed, det kan være om det er sko eller sandaler barnet skal have på. I
garderoben har vi også opmærksomhed på at være en god ven, måske jeg kan hjælpe
min ven med at få lynet sin jakke eller finde sin hue.
Ved frokost gør det samme sig gældende vedr sproget, da vi taler om, hvad spiser vi, hvor
kommer det fra og hvad vil det sige, at være madmodig. Vi øver at sende maden videre,
og til frokost har vi ofte højtlæsning.
I og med vi er en naturbørnehave bliver børnene udfordret på mange sanser, de ved
hvordan skovsyre og bøgeblade ser ud, de kender deres navne og smag.
De ved, hvor bænkebiderne bor, og der skal skubbes nogle store sten/træstammer væk
for at finde dem, og nogle gange skal man hjælpe hinanden, for at det kan lade sig gøre.
De ved at bænkebiderne er i familie med krebsdyr og har gæller, de ved, at de kan trille
sig sammen til små sten, så dens fjende ikke vil spise den.
Så en dag i børnehaven, hvor der er sat en jagt ind på smådyr, handler det om natur og
videnskab, samarbejde, venskab, sociale relationer, motorik både fin og grov samt
sproglig opmærksomhed.
De fleste af vores aktiviteter foregår udenfor, og tager udgangspunkt i naturen og med
inddragelse af naturen. Det betyder, at vi på en gåtur ned til bækken for at fiske, kommer
igennem et kuperet terræn, kommer gennem skov, hvor børnene bliver udfordret motorisk,
de øver sig på at give hinanden en hånd, hvis man fx skal over et væltet træ.
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De øver udholdenhed ved at kravle op af skråningen ved bækken, fordi det er så sjovt at
trille ned. Dyrene i bækken og pinde der kan flyde eller ej er også fyldt med læring, hvilket
turen på de 500 meter ned til bækken, også er.

Bamse uge og forårskoncert er beskrevet et andet sted i læreplanen.

Eksempler
Børnene skal lave en trold, der til skal de bruge en kæp/pind, der skal saves i den rette
størrelse. Kæppen skal snittes, så næsen bliver fin. Der findes mos i skoven/ legepladsen
til hår. Bunden er en klump ler og leret bliver pyntet med forskellige naturmaterialer. Nogle
børn er gode til at snitte og save, andre har brug for hjælp, opmuntring og guidning.
Vi har natur banko, hvor børnene får en plade med billeder af dyr og en blyant. Brikkerne
er spredt over legepladsen på højen, i træerne i skovbunden osv. Når børnene finder en
brik, der passer krydser de den af på deres plade. Er der nogen som har set “ egernet “
råber et af børnene og de begynder at samarbejde. Nogle af de store børn, som bliver
først færdige, hjælper en på tre år, der kun har fået fundet to dyr. Naturbanko er et hit,
børnene synes det er sjovt, og samtidig kommer vi omkring alle læreplanstemaerne.
Det samme gør sig gældende, når vi leger gemme, og når det er sammen med de ældre
børn i sfo´en, bliver der en ændring af rollerne. De største børnehavebørn holder meget
øje med dem, deres gemmesteder og måden de er sammen på. I gemmelegen øves der
også regler. Der bliver talt, nogle tæller sammen, og det øves at tælle uden at kigge. Man
skal gemme sig og øve sig på, ikke fortælle den, der er den, hvor de andre børn har gemt
sig. Man skal være helt stille i sit skjul og kunne tåle at blive fundet.

Vuggestuen samler dåser og affald på gåture hele året rundt.
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Børns brede læring inden for temaerne
Alsidig personlig udvikling
1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og
erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne
potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel
baggrund.
2) 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

Sådan gør vi hos os
Vi tilrettelægger læringsmiljøet, så det understøtter barnets muligheder for at indgå i
relationer og fællesskaber.
Vi arbejder med spejling, således børnene får en følelse og styrkelse af egen
identitetsfølelse.
Vi arbejde med gruppeinddeling af børnene, således vi bedre kan understøtte det enkeltes
barns behov.
Vi har navneopråb, således barnet føler sig, som en del af et fællesskab.
Vi bevæger os rundt i kendte og ukendte miljøer, hvilket giver børnene forskellige
muligheder og udfordringer, såsom motorisk og sproglig udfoldelse.
Gentagelser er en stor del af vuggestue børnenes dagligdag, da det er med til at give dem
mod og tillid til at eksperimentere.

Eksempler
Et barn er med til fangeleg, de voksen deltager også. Drengen er meget aktiv, men hver
gang han bliver fanget, går han ud af legen og bliver vred. Pædagogerne er
opmærksomme på ham, og hver gang det sker, anerkender vi ham, du synes, at det er
træls at tabe. Vi voksne hjælper ham derved, sådan at det bliver nemmere og nemmere
for drengen at komme tilbage til legen, dermed kan han være med igen. Vi har tidligere
oplevet han ikke vendte tilbage til legen, men det blev vendt efter en indsats og fokus.
Den store metalstige ligger op af den lille bakke på vuggestuens legeplads. De største
vuggestuebørn starter med at udforske stigen. Først kravler de op, så går de mere oprejst,
så kan de gå med almindelige trappe skridt ned mellem trinene. De udforsker og udfordrer
sig selv og deres måde at bevæge sig på. Nogle af de mindre børn kommer til og kigger
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nysgerrigt på, men skal have en hånd for at “turde” prøve den første tur. Andre kigger blot
på de store og afprøver derefter egne evner.
Triller bold op og ned af vuggestuens jordbakke.
Kravler og kaster bolde igennem bøjler ved byens kroketbane.

14

PAG
E \*

Friskolen i Thorlund, Naturbørnehaven og -vuggestuen
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019 – 2021

Social udvikling
1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale
fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses
som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Sådan gør vi hos os
Vi understøtter den sociale udvikling gennem både de store og de små fællesskaber. I
strukturerede aktiviteter såsom samling og i børnenes leg, som foregår over hele dagen.
Vi er to pædagoger, som har været på Mary fondens “ Fri for mobberi kursus” .
Vi arbejder med begreberne
o mod
o omsorg
o respekt
o tolerance
Vi arbejder med massage og med gode fortællinger om børnene. Vi laver
samarbejdsøvelser.
Vi arbejder med understøttende legeværksteder, hvor vi pædagoger veksler mellem at gå
foran i legen, ved siden af eller bagved for at understøtte børnene i deres deltagelse i
fællesskabet.
Vi tilpasser læringsmiljøerne til børnene efter deres forskelligheder og behov.
Vi som voksne deltager i boldspil og legeaktiviteter ved sandkassen på vuggestuens
legeplads. Alle børnene kan deltage på hver deres niveau, uanset alder og kompetence.
Selv helt små vuggestuebørn inkluderes i legen, uden selv at være aktiv.
Når de større børn kommer og “serverer” noget for de voksne, tilbyder de også noget til de
helt små.
Navnesangen, som synges inden formiddagsfrugt er med til at styrke børnenes
opmærksomhed på hinanden.

Eksempler
Vi arbejder i børnegruppen med begrebet omsorg og det at være en god ven.
Fx et barn falder og slår sig og to venner løber hen til ham og trøster, et barn siger til en
voksen, se vi yder omsorg.
En dreng bygger hule med en ven, nogle børn skubber til hulen, drengen siger til de andre
børn ”nu er I ikke omsorgsfulde, I driller “.
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Et barn leger selv, og prøver uden held, at komme ind i legen med de andre. Pædagogen
sætter sig på gulvet med barnet og sammen bygger de biler og huse i LEGO. Børnene
ved siden af bliver interesseret og begynder også at bygge og snakke med. Pædagogen
forklarer, hvad der bygges og hvilken rolle barnet har i Lego legen. Børnene begynder
sammen at bygge seje biler og laver en bane. Pædagogen trækker sig langsomt ud af
legen.
De mindste sidder hos en voksen på kanten af sandkassen og de større børn bevæger sig
rundt mellem sandkassen, legehuset og udekøkkenet, men tager også de mindste med i
deres leg sammen med de voksne.
Selvom et barn sover og ikke deltager fysisk til formiddagsfrugt, nævnes barnet stadig. Har
barnet fri eller syg, snakker vi om, at barnet ikke er til stede.

16
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Kommunikation og sprog
1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der
bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2) 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.

Sådan gør vi hos os
Vi kobler krop og sproglige aktiviteter sammen, fordi børn i børnehavealder lærer gennem
kroppen. Ord og historier huskes bedre, når de sanses og opleves kropsligt og socialt.
Der igangsættes aktiviteter, der understøtter børnene i at være aktiv deltagende og gøre
sig erfaringer i at bruge sine sproglige kompetencer. Barnet øver sig på at lytte, tale og
bruge sin egen stemme.
Vi er bevidste om, at vi som voksne er tydelige rollemodeller, som skaber sammenhæng
mellem den verbale og nonverbale kommunikation.
Forældrene bliver involveret i barnets sproglige læring gennem daglig dialog,
forældresamtaler, hverdags opslag og konkrete opgaver. Børn som er i udsatte positioner
iværksættes der særlige tiltag i samarbejde med forældre og talehørekonsulent.
Vi har endvidere tilknyttet en motorikpædagog, som har særlig fokus på de sprogligt og
motorisk udfordrede børn.
I børnehaven arbejder vi med månedens rim, remser, massage og sange. De børn som er
sprogligt udfordret får rimene og sangene med hjem, således de også kan øve med
forældrene. Samtidig bevares den røde tråd med det der sker til samling.
Vi deler børnene op i tre grupper flere gangen om ugen, således vi kan planlægge
aktiviteter ud fra det, der rører sig i gruppen. Vi har fx pt nogle drenge med meget
interesse i traktorer og maskiner.
Vi læser, så vidt det er muligt, højt til spisning gerne bøger med en bog quiz.
En gang årligt har vi affalds uge. Vi har også Grønne spire, det er nævnt andetsteds.
Udover at lære om bæredygtighed, være naturens venner, så lærer børnene også om at
kategorisere de forskellige materialer, når vi sorterer affaldet.
Vi har gæt et dyr aktivitet med børnene, hvor vi fortæller om et dyr og børnene skal gætte,
hvilket det er, og hvilken kategori det er fx en fugl.
Vi leger Kims leg med børnene både med ting indendørs også med naturting. Her øver vi
også overbegreber, hvis vi fx har knive, gaffel, skeer, te skeer med, er det overbegrebet
bestik, som er i fokus.
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Vi har i Skovugle gruppen (de ældste børnehavebørn) lavet alfabetet med kroppen (Lotte
Salling). Vi har i løbet af året forskellige projekter, som tager udgangspunkt i naturen.
I fugle projekt laver vi fuglemad og hænger maden ud. Derefter krydser vi af på en liste,
hvilke slags fugle der spiser af det. Således får børnene en viden om de forskellige
fuglearter om det er stand- eller trækfugle, og at den lille fugl med blå hat er en blåmejse.
Vi har krible krable projekt, hvor vi undersøger navnene på de forskellige dyr. Hvis man
har 8 ben er man en edderkop, hvis 6 et insekt og hvordan kender man forskel på hanner
og hunner.
Vi har højbede, hvor vi dyrker blomster, kartofler, grøntsager, som vi senere bruger til
vores bålmad efter fra jord til bord princippet.
Vi har forårskoncert, hver år i maj måned, hvor der måneden op til koncerten øves og
laves kostumer til koncerten. Der er et overordnet tema for koncerten fx husdyr.
Vi har naturbanko.
I september hejses det grønne flag og i den forbindelse har vi æbleprojekt, hvor
forældrene kan komme og presse æbler til most. Børnene laver æblemost, æblegrød over
bål, æbleringe til at hænge op, æbletryk og spiser mange æbler. En samsurium af
smagsoplevelser idet nogle æbler er sure, nogle syrlige, nogle søde, nogle stødte osv. Der
er findes mange udtryk omkring æbler.
I december har vi en drillenisse, som på skift tager med børnene hjem og driller. Børnene
skal den efterfølgende dag, med støtte fra en lille bog, hvor forældrene har skrevet i,
fortælle de andre børn, hvilke ting nissen har lavet.
Vi tager i kirke og inden da, skal der øves på julesalmer.
I vuggestuen bruger vi mange sange med fagter. Det understøtter sproget for det lille barn,
der ikke nødvendigvis har sprog, men med fagter alligevel kan deltage.
Vi synger generelt meget, da børnene elsker sang og musik, og det er en god måde at
styrke barnets sprogkundskaber på og støtter sproget før sproget.
Vi synger de samme sange mange gange, for det kan børnene lide og lærer hurtigt at sige
“igen”.
Vi deltager også i højtlæsning på biblioteket.

Eksempler
En dreng kommer med en larve - vi finder en bog om larver og artsbestemmer den.
Dagen efter kommer drengen igen og siger “jeg fandt en bøgenonne som i går”.
En forælder fortæller en morgen at barnet genfortæller de rim og sange, som barnet har
lært i børnehaven.
Et barn fortæller om, at han har været med til at grave 100 kartofler op i køkkenhaven.
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I løbet af dagen er der mange situationer, hvor børnenes få ord eller opmærksomhed på et
billede eller et dyr på legepladsen, udvikler sig til en sang om det aktuelle dyr eller noget
andet der passer til.
Vi er opmærksom på at putte farver i sproget (den gule spand, den blå skovl)
modsætninger (stor/lille) forholdsord (over/under) og bruge de rigtige ord, som vi ønsker
børnene skal bruge (ikke rapand og futtog).
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Krop, sanser og bevægelse
1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og
eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop,
herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for
bevægelse

Sådan gør vi hos os
Vi bruger naturen som læringsrum og er meget ude. Det kuperede terræn er med til at øve
børnenes motorik. En gang om ugen har vi motorisk træning med en motorikpædagog
Vi er i skoven, hvor børnene skal op og ned af skrænter, klatre og trille. Vi voksne er
opmærksomme på kun at støtte / hjælpe, når det er allermest nødvendigt. Vi har en stor
naturlegeplads med rig mulighed for bl.a.at klatre i træer og bygge huler.
Vi bruger naturen og smager på den. Vi har bede med urter og forskellige blomster som vi
dufter og smager på. I forbindelse med bålmad snitter / skræller vi æbler og kartofler for at
styrke finmotorikken.
Vi giver hinanden massage og styrker kropsbevidstheden. Vi har gynger og snurretop til
styrkelse af den vestibulære sans. Vi har morgenløb - stafet, hvor børnene løber to og to
for at kunne afstemme sig efter hinanden.
I vuggestuen vægter vi daglig bevægelse højt. Leg på legepladsen eller en gåtur i
lokalområdet, hvor de børn, der kan, selvfølgelig skal gå selv. Vi går gerne til steder, hvor
selv helt “nybegyndere” kan komme ned fra klapvognen og øve sig, måske bare noget af
vejen.
Vi prøver at undgå at “bremse” børnene i deres motoriske udfordringer. Vi er opmærksom
på vigtigheden af forskellige underlag (hård, blød, vådt, mudret, græs, grus, asfalt, lige,
ujævn, skrå, bakke op, bakke ned). Børnene skal ikke bæres, hvis de kan gå selv.
I perioder har vi motorik med Amanda.

Eksempler
En forsigtig dreng oplevede selv at kunne klatre op i legetårnet og rutsje ned af
rutsjebanen. Han råber stolt - “Se mig jeg ku”
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Til morgenstafet spørger et barn om de må have bare tæer til løbet.
På legepladsen kan vi gynge, klatre, kravle, trille, rulle, cykle, løbe, hoppe, rutsje og meget
mere. Vi har mange små dukkevogne, som kan give mere motivation, når børnene skal
lære at gå.
Mere er beskrevet andet sted i læreplanen.
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Natur, udeliv og science
1) 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 forbundenhed med naturen, og som giver
børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
2) 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 sammenhænge, herunder en
begyndende matematisk opmærksomhed.

Sådan gør vi hos os
Naturen er vores pædagogiske læringsrum, hvor der er plads til fysisk udfoldelse, ro til
fordybelse og udvikling af børnenes sociale kompetencer og den frie spontane leg.
Når vi tilrettelægger vores projekter og forskellige aktiviteter, bruger vi naturen som vores
pædagogiske arena. Dermed bliver aktiviteterne bygget op omkring en mangfoldighed af
sanseindtryk, mulighed for kropslig udfoldelse og leg med naturens materialer og
elementer.
Naturen giver anledning til friluftsliv og en afhængighed og samspil med vejrlig og
medleven i årstidernes skiften. Omgang med levende organismer og eksperimentere med
fysiske fænomener.
Børnehaven laver bålmad en dag hver anden uge, som en del af vores kostordning. Så
vidt muligt bruger vi grøntsager fra vores køkkenhave. Vuggestuen spiser med, når de har
mulighed for det.
Hvert år deltager børnehaven i aktiviteter omkring Naturens Dag og i Affaldsindsamlingen
med DN og Friluftsrådet.
Vi har i mange år samarbejdet med friluftsrådets omkring det grønne flag og aktiviteterne
omkring grønne spire.
Hvert år i maj/juni har vi Udedage, hvor vi flytter børnehaven “ud i naturen” 3 dage.
Børnene møder ind og hentes inden for børnehavens normale åbningstid, fx. på
Ballesbækgård ved Rørbæk sø og skov. Den første dag laver vi aktiviteter med en
Naturvejleder.
I juli tager børnehaven på koloni i 2 dage, fx på Harrild Hede Naturcenter, hvor vi også
laver aktiviteter med en Naturvejleder første formiddag.
Vi samarbejder med Naturvejledere, når det er oplagt, som fx. ved vores Udedage og
Koloni.
I forbindelse med affaldsugen ser vi på, hvor lang tid det tager for tingene at foregå i
naturen.
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Nogle gange finder vi et overkørt dyr, som vi kigger nærmere på i børnehaven.
Efterfølgende lægger vi det i skoven og følger med i, hvordan dyret atter bliver en del af
naturen.
Vores forældre er altid klar til at lave spændende aktiviteter sammen med os, som fx.
bålmad med dådyr (jæger).
Nabo´er i nærområdet, hvor vi besøger har får med lam, ænder og høns.

I vuggestuen er vi også ude i alt slags vejr, i kortere eller længere tid alt efter børnenes
størrelse og mobilitet.
De helt små børn får også lov til at kravle rundt på legepladsen, i skovbunden, på
grusvejen, i hønsegården og “mærke naturen”.
Vi følger nøje årstidernes skiften og snakker om vejret (sol, regn, sne, blæst).
Vuggestue børnene viser hurtigt selv initiativ til at komme udenfor. De opsøger deres tøj
og fodtøj i garderoben.
I vuggestuen har vi også en køkkenhave. Vi har gravet, sået, vi vander, vi høster og
spiser.
Vi kigger på insekter og dyr, både på legepladsen, og når vi går tur.
Vi har generelt fokus på forskellige dyr i naturen, og hvordan disse lever og udvikler sig.
Vi fodrer fugle på legepladsen hele året rundt og skriver, hvilke fugle der kommer.

Eksempler
I foråret tog børnehaven bussen ud til en lille skovsø, hvor vi blandt andet fangede
haletudse æg. Dem tog vi med hjem og fulgte den fantastiske udvikling fra æg i vand til
frøer på land.
Vi laver dyrefælder fx kartoffel fælde eller et fald i jorden fælde ved at grave et
syltetøjsglas i jorden og undersøge, hvilke dyr der falder derned.
I efteråret havde vi et svampe projekt, hvor vi tog på svampejagt i skoven. Vi ledte efter
forskellige svampearter og talte om historien bag en heksering. Vi undersøgte nærmere,
hvad et svampemycelium er, hvordan træerne bruger myceliet til at kommunikere med.
Vi havde også fået fat på mycelium fra østershat, som vi satte i en spand med kaffegrums
i efteråret og i foråret kom de fineste østershatte frem.
Vi har heldags besøg på Naturlegepladsen i Hedegård. Forældrene afleverer børnene på
legepladsen om morgenen og henter børnene igen på stedet om eftermiddagen. I
forbindelse med afhentning er der forældrekaffe og hygge for forældre og søskende. Her
inviterer vi også de nye børn og forældre med, som skal starte i vuggestuen i løbet af
nogle måneder.
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En dreng på to år bemærker en dag at himlen er helt blå, efter det har regnet meget i en
periode. Han lægger også mærke til regnbuen og sjove skyer på himlen.
Børnene har hjulpet med at trække gulerødder op af jorden, vi vasker dem på legepladsen
og spiser dem kogte til middag. Gerne samme dag så vejen fra jord til bord bliver så kort
som muligt og også de mindste børn forstår, hvad vi spiser.
Vi skriver vores navne på vinbjergsnegle og følger dem på legepladsen. Vi har et kamera i
en fuglekasse på legepladsen og følger fugle og unger på en skærm i vinduet.
Børnene malede en fugle fodreklokke, som forældrene fik i julegave.

24
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Kultur, æstetik og fællesskab
1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og
forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle
baggrunde, normer, traditioner og værdier.
2) 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, redskaber og medier

Sådan gør vi hos os
Vi fejrer årstidens højtider - jul (med julegudstjeneste), fastelavn og påske.
Vi har julefest sammen med skolen, forårskoncert, hvor børnene optræder for forældre og
bedsteforældre, og sommerfest sammen med skolen.
Vi er en del af et større fællesskab med skole og SFO, hvor vi alle arbejder ud fra det
samme værdigrundlag.
Vi bruger Ipad som pædagogisk redskab.
I vuggestuen har vi nu indrettet os sådan, at det er muligt for børnene selv at gå i gang
med en leg. Tidligere var alt legetøj gemt væk i et skab, og hvad de skulle lege med var
kun voksenstyret.

Eksempler
I efteråret var de ældste på tur, hvor de fik til opgave at tage billeder af de svampe, de
fandt. Efterfølgende artsbestemte vi svampene i bøgerne i børnehaven.
Vi lavede kasser med billeder på, af det forskellige legetøj såsom LEGO, køkken, mad,
bøger, My Little pony, biler mm. for at gøre det overskueligt både i forhold til leg og
oprydning.
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Børn i udsatte positioner
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø
tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse
fremmes.

Sådan gør vi hos os
I børnehave er vi særligt opmærksomme på børn i udsatte positioner.
Ved indretning af børnehaven, havde vi de børn i tankerne, hvordan kunne vi indrette
stuen, således de børn, der fx har det svært med mange forstyrrelser bliver inkluderet.
Altså fokus på inkluderende legemiljøer.
Vi oplever udenfor kva, at vi er en naturbørnehave, at netop de børn, som har det svært
indenfor har en nemmere hverdag udenfor. De bliver ikke forstyrret af et højt støjniveau.
De kan finde ro i deres lege sammen med en eller to venner, uden at nogen forstyrrer dem
ved fx at vælte deres tårn eller lign. Dette kan for sårbare børn, være det som udløser en
konflikt med at slå eller andre former for reaktion.
Vi oplever desuden at naturen er rummelig, her er plads til alle, de stille, de forsigtige, de
højtråbende, dem der er kropslige osv.
I børnehaven laver vi aktiviteter/ forløb som tager udgangspunkt i de sårbare børn.
Vi deler børnene op i tre grupper, således vi i de mindre grupper nemmere kan lave
inkluderende arbejde.
Vi har haft meget fokus på den gode historie om alle børnene, hvordan vi alle kan hjælpe
hinanden, så ingen slår. Når vi sidder ved bordet og spiser, tager vi runder, hvor de skal
sige en god ting om hinanden.
Vi har haft legeværksteder, hvor vi har guidet og sat ord på de misforståelser, der kan
opstå, fx lære at spørge, om du må låne bilen i stedet for bare at tage den. Vi har italesat,
når barnet gjorde noget godt.
I vuggestuen tilpasser vi dagen og aktiviteterne efter de børn, der er der den enkelte dag.
(8-9) og det er muligt i et vist omfang at tage individuelle hensyn.
Nogle dage er det muligt at gå en tur med få børn eller blive tilbage på legepladsen med få
børn, mens de andre går en tur.

Eksempler
I mellemgruppen bestående af 8 børn vi har planlagt sproglege. I denne gruppe sidder et
barn, som er sproglig udfordret og en meget stille dreng. I denne gruppe har vi øje på de
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ord bogstaver han skal øve sig på. I det lille forum er barnet mere modig, føler sig tryg og
de andre børn får bedre øje på ham.

I ældstegruppen er der en dreng, som har haft sociale vanskeligheder i opstarten. De
andre børn, var i starten bange for ham. Vi laver samarbejdsøvelser, fx stafet, hvor man
holder en ven i hånden, således man skal afstemme sig efter hinanden.
Vi taler i gruppen om, hvad vi skal øve os på fx nogle at lytte imens andre taler, nogle på
at være en god ven.
En dreng kommer til at skubbe en pige, da han ikke ser hende i legen. Hun bliver ked af
det, og siger han slår hende, han vender sig om hjælper hende op og siger undskyld. Den
voksne italesætter, hvor er du sød og omsorgsfuld ved at hjælpe din ven, som du kom til at
vælte, du er en god ven. Hvortil pigen siger tak til drengen og smiler, og legen fortsætter.
Der var opstået en narrativ omkring drengen, om at han slår, selvom han efter nogle
måneder i børnehaven sjældent slog. Pædagogerne skrev ned i en bog, hvis drengen
slog. Det viste sig, at det var mere og mere sjældent at det skete, og dermed blev det
narrativ forandret hos både forældre og børn.
Børnene kan deles op i mindre grupper, afhængig af alder, interesse og dagens humør.
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Samarbejde med forældre om børns læring
Sådan gør vi hos os
Vi har i både vuggestuen og børnehaven daglig dialog med forældrene omkring deres
børn og afholder også samtaler, hvor det er muligt at gå mere i dybden omkring det
enkelte barns trivsel og udvikling. Vi afholder årligt forældremøder, samtidig er det altid
muligt for at få ekstra samtaler.
I ugebrevet lægger vi billeder og tekst ud, som viser, hvad vi har været optaget af, og en
plan over næste uges aktiviteter.
Vi vægter et godt og trygt samarbejde med forældrene omkring barnets trivsel og læring.
Dette har stor betydning for barnet, forældrene og for det pædagogiske personale.
Samarbejdet er nøglen til at forstå barnet bedst muligt og muligheden for at se barnet fra
forskellige perspektiver. Fra børnenes start i vuggestue/børnehaven er vi optaget af at
lære forældrene godt at kende, således forældrene bliver trygge og denne tryghed oplever
vi, smitter af på børnene.
Forældrene deltager i arbejdslørdage, hvor de laver ting både inde og ude på legepladsen,
som kommer deres børn til gode.
Inden barnet starter i vuggestuen holder vi en opstartssamtale med forældrene. Vi ønsker
at høre om barnet og lære forældrene lidt at kende.
I opstartsfasen er det muligt for forældrene at deltage lidt i vores dagligdag, og i
samarbejde med forældrene vurderer vi, hvornår barnet er klar til at være alene i
vuggestuen.

Eksempler
Børn med sproglige udfordringer fx udtalevanskeligheder - Vi kopierer måneds rim og
sange så forældrene får dem med hjem. Således barnet får øvet både hjemme og i
børnehaven.
Et barn har brug for struktur og en forudsigelig, ved behov vi sender en sms til forældrene
om morgenen, ved ændring af programmet, således forældrene kan nå, at forberede
barnet på forandringen.
Et barn, i førskole gruppen, har svært ved at klippe skabeloner ud. Trods guide og
opmuntringer bliver han frustreret og ønsker ikke at deltage i klippe aktiviteterne. En af
pædagogen aftaler med forældrene, at de klipper løs derhjemme og gør klipperiet til nogle
gode hyggestunder. Efter kort tid vil drengen gerne deltage i klippe aktiviteter og går til
opgave med stor entusiasme.
Når barnet har været i vuggestuen i ca. 6 måneder holder vi en samtale med forældrene
om, hvordan opstarten har været og hvordan barnet trives.
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Inden barnet flyttes over i børnehaven holder vi en samtale med vuggestue, børnehave og
forældre sammen.
Her kigger vi på den dialog profil, vi hver især har lavet på barnet.
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Inddragelse af lokalmiljøet
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.

Sådan gør vi hos os
I vuggestuen bruger vi lokalsamfundet flere gange om ugen. Vi har meget kontakt til Ellen
og Niels, der bor på Risager. Her kommer vi flere gange om ugen hele året rundt.
Vi følger de små lam, der bliver født om foråret, samler brød og grøntsagsrester fra til
fårene, og nyder at vores gåtur har flere formål.
Vi har også flere steder i byen, hvor vi må fodre høns, ænder og heste.
Det giver god mening, at vi ikke smider brød og grøntsager ud, som kan komme andre til
gavn.
Vi har også en aftale om, at vi gerne må lege på kroketbanen i byen. Her er der også små
skrænter, der giver gode motoriske udfordringer til de små, og der er god plads til løbeture
og madpakkespisning.

Eksempler
Til jul havde vi en blomst og chokolade med til Ellen og Niels som tak for året, der er gået,
og straks blev vi inviteret ind i stuen, hvor der ved brændeovnen blev serveret chokolade
til børn og voksne.
Ellen ringer til skolen, når der bliver født nye lam, hvis ikke vi har opdaget det. Vi kan også
følge deres store køkkenhave. Vi får lov til at smage jordbær, gulerødder, brombær og ser
de smukke blomster, der springer ud i løbet af foråret og sommeren. Her kan vi også se
sommerfugle, humlebier, guldsmede og andre smukke insekter.
I forbindelse med æblemost dagen med børnehaven, var vuggestuen rundt til alle
postkasser i hele Thorlund med et brev om vores mostdag. Hvis folk havde lyst, kunne de
komme med deres æbler fra haven og lave dem om til æblemost. Vi tilbød også at hente
æbler i folks haver, hvis de havde overskud. Det var der flere familier, der benyttede sig af.
En dag da vi fodrer høns og ænder, greb tre vuggestuebørn selv chancen for at hjælpe
Benno med at stakke træ. Det var et meget meningsfuldt arbejde, og børnene var stolte af,
at de kunne hjælpe.
Vuggestuen hentede i november måned et juletræ ved møllen. Vi fik lov til at grave den
op, så efter den omkring jul har stået med lys på legepladsen, har vi nu plantet den
sammen med børnene.
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Sammenhæng til børnehaveklassen
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet
tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

Sådan gør vi hos os
Langt de fleste af børnehavebørnene fortsætter på Friskolen i Thorlund. Her er skolen,
legepladsen og de voksne kendte, hvilket giver en tryg og nem overgang til skole. De
voksne de kender fra børnehaven, kan de stadig finde på legepladsen i deres frikvarter.
De kommende skolebørn starter ca. et halvt år før skolestart med at deltage en gang om
ugen til morgensamling sammen med skolen. Her bliver der sunget og givet fælles
beskeder. De bliver en del af dette fællesskab og får en fornemmelse af lærerne, eleverne
og strukturen.
I foråret er de sammen med O og 1 klasse i omkring kontinent ugen. Ligeledes bliver det i
foråret muligt at blive en del af SFO´en to eftermiddagen om ugen.
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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 oplevelse af børnemiljøet skal inddrages.

Sådan gør vi hos os
Vi har taget udgangspunkt i blandt andet Charlotte og Susanne Ringmoses bøger rum og
læring for de mindste og har forsøgt at skabe trygge og stimulerende læringsmiljøer, som
indbyder til leg og læring.
Vi ønsker, at skabe gode trygge omgivelser som indbyder til god leg, nærvær med børn og
omsorgsfulde voksne.
Vi vil have en børnehave, som er indrettet inde, så det pirrer børnenes nysgerrighed.
Vi vil skabe et legemiljø, som tager udgangspunkt i børnenes perspektiv. Vi arbejder med
at indrette i forskellige zoner, således der er mulighed for, zoner med plads til fysisk
udfoldelse, zoner til uforstyrret leg og zoner til voksenstyret aktiviteter.
Desuden har vi indrettet stuen ud fra et inkluderende synspunkt. Vi indretter rummet,
således at de børn som har brug for ro og overskuelighed har mulighed for at finde ro og
afgrænsede steder at lege, hvor de ikke hele tiden bliver forstyrret og afbrudt.
Børnehaven har ud over stuen, en træhytte og resten af skolens lokaler som også kan
benyttes til alle børnehavebørn. Da vi er en naturbørnehave, bruger vi i høj grad vores
omgivelser og legepladsen.
Vi har taget udgangspunkt på de sårbare/udsatte børn. Hvordan vi kan skabe
inkluderende lege miljøer, hvor de kan blive skånet for, alt for mange indtryk og
forstyrrelser, som kan ende i en konflikt med de andre børn.
I vuggestuen har vi indrettet med små rum i rummet. Forskelligt legetøj er til rådighed i de
forskellige “rum”, så børnene selv kan tage initiativ til, hvad de gerne vil lege med.
Vi har duplo LEGO, biler, køkken med mad, kopper, tallerkner mm. bøger, My Little pony,
dukker og dukketøj. Vi har også puslespil, musikinstrumenter, silketørklæder,
bondegårdsdyr og kreative ting, som vi kan finde frem.
Vi har forskellige underlag på gulvet for at udfordre motorikken og vise de forskellige “rum”
o bløde madrasser
o skum madrasser
o sækkestol
o vinyl gulv
o foldemadrasser
Her har vi selvfølgelig også børn, der endnu ikke kan gå og derfor ligger, sidder og kravler
rundt.
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På vuggestuens legeplads har vi fået indrettet vores halvtags spiseplads med
terrassevarmer og skydedøre.
Her starter vi med morgenmad kl. 6.15 og spiser ligeledes frokost hver dag.
Fordi vi er en naturinstitution tænker vi legepladsen ind som et vigtigt rum i dagligdagen
uanset vind og vejr.
Vi er i proces og har miljøet oppe til evaluering og videre udvikling løbende.

Eksempler
Tre drenge leger landmænd, og de spørger, om de må tage mooncars med udenfor
mooncarbanen, fordi de skal bruge dem som grønthøster og være tæt på deres
bondegård, som er lavet af mælkekasser. Drengene var på den måde med til selv at
skabe et nyt legemiljø.
På væggen hænger der billeder af børnene sammen med deres familier og et billede af
deres hus og deres husdyr eller yndlingsdyr. Det betyder, at alle børn har noget
genkendeligt og personligt.

33

PAG
E \*

