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INDLEDNING 

Side 1 

Indledning 

Her i vores pædagogiske læreplan beskriver vi, hvordan arbejdet med seks pædagogiske læreplanstemaer1 

kommer til udtryk i forskellige typer af pædagogiske aktiviteter. Vi giver dig et indblik i, hvordan vi løbende 

arbejder med at skabe en tryg, anderkendende og lærerig børnekultur, som inspirer og motiverer børn til 

leg læring og udvikling i læringsmiljøer af høj faglig kvalitet. 

Vi lægger stor vægt pa  at børns læring og udvikling skabes gennem legende pædagogiske aktiviteter, som 

ba de tager afsæt i børnegruppens sammensætning og det enkelte barns ressourcer og behov. 

LÆREPLANENS TO HOVEDELEMENTER  

Læreplanens første del indeholder en evaluering af vores seneste pædagogiske læreplan fra 2014. I 

evalueringen beskriver vi, hvordan den nye viden, vi har tilegnet os gennem læreplansarbejdet, har dannet 

grobund for justeringer i vores praksis. Og vi beskriver, hvilke aktører uden for personalegruppen som har 

været involveret i evalueringsarbejdet.  

I anden del af læreplanen foretager vi en faglig redegørelse af, hvordan vi i hverdagen arbejder med at sikre 

høj faglighed i diverse pædagogiske forløb og aktiviteter. Vi belyser forskellige parametre i børns leg, læring 

og udvikling i daginstitutionen ved at sætte fokus pa  tre hverdagslivstemaer2: rutiner, børnekultur og 

vokseninitierede aktiviteter.  

Gennem hverdagslivstemaerne sætter vi fokus 

pa  et tema fra hverdagslivet i daginstitutionen, 

der har afgørende betydning for udviklingen af 

lærende og inspirerende børnemiljøer af høj 

kvalitet. 

Under hvert hverdagslivstema redegør vi for, 

hvordan vi gennem faglige forløb og aktiviteter 

arbejder med at udvikle alsidige læringsmiljøer, 

der gennem legende aktiviteter og inddragelse af 

børnenes perspektiver fremmer børns læring og 

udvikling læring.  

Dette gør vi gennem SMITTE-modellen og via 

separate beskrivelser af arbejdet med digital 

læringsredskaber.  

                                                                   
1 Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, 
kulturelle udtryksformer og værdier 
2 Et hverdagslivstema er et overordnet tema, som afgrænser, hvilken type af faglige forløb/aktiviteter der sættes fokus 
på. 
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SMITTE-modellen er en refleksions- og udviklingsmodel, som vi anvender til 

planlægning, udvikling og evaluering af pædagogfaglige læringsaktiviteter.  

SMITTE-modellens 6 elementer: 

 Sammenhæng: Hvilken sammenhæng foregår forløbet/aktiviteten i? 

Hvilke læreplanstemaer er i spil? 

 Ma l: Hvad vil vi gerne opnå? Vi anvender mål fra vores læringsstjerne. 

 Inkluderende fællesskaber: Fokus på sociale relationer og læringen 

gennem fællesskaber. 

 Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet.  

 Tegn: Hvordan kan vi registrerer, at vi er på vej mod målet.  

 Evaluering: Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke. 

Vores læreplansarbejde rækker ud over en kategorisering af aktiviteter der udelukkende 

relaterer sig til et enkelt læreplanstema, da der typisk bringes flere læreplanstemaer i spil 

selv i simple aktiviteter. 

Klik her for en virtuel tour gennem vores læringsstjerne 

LOVMÆSSIG BAGGRUND FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER3  

Børn i daginstitutioner skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 

sundhed, udvikling og læring. 

 Daginstitutionen skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte 

barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn fa r en god og tryg opvækst. 

 Daginstitutionen skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og 

pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og 

erfaring.  

 Daginstitutionen skal give børn medbestemmelse, medansvar og forsta else for demokrati.  

 Daginstitutionen skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indga  i 

forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som dækker børn i aldersgrupperne 

0-2 a r (for integrerede dagtilbud) og fra 3 a r til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum 

til leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og 

offentliggøre den pædagogiske læreplan.  

Læs mere om hverdagslivstemaer, SMITTE-model og den lovmæssige baggrund for vores arbejde med 

pædagogiske læreplaner i dokumentet: Vejledning til den pædagogiske læreplan i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

                                                                   
3 Dagtilbudsloven (§7-10) 

http://prezi.com/hau0e8ffdy8i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Aflæg vores hjemmeside et besøg 

VÆRDIER, PÆDAGOGIK OG BØRNEHUSE 

Du kan fa  et samlet overblik over vores værdier, personale, børnehuse og pædagogiske grundholdninger pa  

vores hjemmeside: WWW.STENTEVANG.DK 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Har du spørgsma l til indholdet i vores pædagogiske læreplan, eller spørgsma l vedrørende vores institution 

er du velkommen til at kontakte os. 

Mail: INFO@STENTEVANG.DK 

Tlf. 22165256 
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Evaluering af seneste læreplan 

EVALUERING AF LÆREPLAN FRA 2014 

EVALUERING AF BØRNEKULTUR: 

Vi havde valgt at se på, hvordan de nuværende børn tog imod nye børn i 

børnehaven. Efter sommerferien startede der en del nye børn, så det var 

meget aktuelt, at se på hvordan børnene tog imod de nye børn. Vi har før 

set, at der opstår jalousi mellem ”de gamle” og de nye børn. ”De gamle” 

børn har manglet forståelse for, at det kan være svært at starte i 

børnehave. 

For at alle skal føle sig godt modtaget, er det os som personale, der ga r foran og viser vejen. Ved at være 

gode rollemodeller for vores børn, vil det blive ganske naturligt, at børnene fortsætter ad samme vej. 

De første uger efter sommerferien forega r med indkøring af nye børn. Der er sa  meget personale pa  som 

muligt, og vi prioriterer at introducere vores dagligdag med dens rutiner og værdier. 

Vi har set mange eksempler pa  store der har hjulpet sma  med konkrete ting, som f.eks. tøj der skulle af og 

pa , lynla sen, støvler osv. Det har faldet dem let at hjælpe hinanden (se bilag 1). At trøste hinanden er straks 

lidt sværere og nogen skal guides til at kunne gøre det.   

At en stor og lille dækker bord sammen, giver fin mulighed for at lære af den store. Børnene dækker bord 

sammen i en uge ad gangen, og det giver god mulighed for at danne relationer. 

Nogen finder hurtigt sammen og leger, andre skal bruge længere tid, inden de leger med andre. Vi har sat 

lege i gang, hvor børnene har kunnet være med pa  deres egne betingelser. Lege som børnene har taget til sig 

og fortsat med bagefter (f.eks. safarituren). 

Vi arbejdede med mobbekuffert i mellemgruppen i en periode. Det tog de godt imod, og ville gerne sige 

noget, og havde nogle gode forslag til hvad de kunne gøre, for at hjælpe de nye børn i børnehaven. Der var 

ogsa  mange forslag til, hvad man ikke skulle gøre. Det var ogsa  en øvelse af at se pa  hinanden og lære at 

aflæse hinandens kropssprog. Vi introducerede et stop-tegn, hvor børnene markerer med den ene ha nd, at 

der skal stoppes nu, samtidig med at de siger det meget tydeligt. Det er blevet brugt i mange situationer, og 

det er noget vi vil introducere for grupperne igen. 

EVALUERING AF RUTINER 

Vi havde valgt at arbejde med vores frokost i børnehaven og havde der opsat to mål i en pædagogisk praksis. 

Den ene var at skabe et større inkluderende miljø i spisefællesskabet som fortsætter i det ”andet rum”, når legen 

sætter ind efter frokosten. Vi ville arbejde med placering af børn, med den hensigt at skabe nye legerelationer.  
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Det andet praksisforløb var at vi ville lave et forløb ved frokosten, hvor ønsket var at styrke barnets finmotorik 

og øjenkoordination. Tegn er at det falder børnene mere naturligt at gribe fat om bestikket og derved kunne se 

at finmotorikken er styrket. Et tegn ville også være at børnene efterspurgte bestikket efter forløbets afslutning. 

1)Vi prøvede flere konstellationer omkring vores frokost og dermed ogsa  vores intentioner om at skabe et 

større inkluderende miljø i spisefællesskabet. Vi prøvede bla at samle alle de største piger i en spisegruppe. 

De skulle e n gang om ugen sidde efter bordkort som de voksne havde placeret. Dette gjorde at pigerne fik 

øje pa  hinanden pa  anden vis. De lærte om hinandens styrker og blev nysgerrige pa  hinanden og der opstod 

nye bekendtskaber. Drengene havde ogsa  deres spise sammen dage og med samme gode virkning som hos 

pigerne. Dette gjorde tilsammen at hele førskolegruppen blev mere bevidste om hinanden og hinandens 

værdier.  

Knap sa  godt var det for de yngste at skulle sidde et andet sted end pa  deres faste stue. De blev usikre og 

havde svært ved at samle sig om madpakkespisningen. Vi oplevede at de havde det bedst med deres trygge 

rammer pa  deres respektive stuer.  

2)Vi har under forløbet taget notater om, hvor meget de enkelte børn spiste med kniv og gaffel, ma lt først i 

forløbet og efter nogle uger. De fleste har haft nemmere ved at anvende bestik. 

Vi valgt at stille forskellige krav til de forskellige a rgange. Det vil sige, de yngste skulle ganske enkelt lærer, at 

holde pa  bestikket, hvor de ældste opfordres til at spise det meste af deres mad med bestikket. Børnene er 

ga et fra at finde det besværligt til nærmest at efterspørge bestikket og være stolte over forbedringerne. De 

har fa et mere ga -pa -mod og selvværdet øges tilligemed. 

Vi har udfyldt flere dokumentationsark og taget billeder af ma ltiderne (se bilag 2). Forældrene har haft et 

spørgeskema med hjem hvor de kunne ma le pa  forandringerne efter perioden med ”kniv og gaffel”. 

Forældrenes svar viser, at størstedelen har vist øget interesse i at anvende bestik derhjemme og har fortalt 

om projektet derhjemme. 

Citat fra et barn” Jeg vil hellere have leverpostej med…..pølserne driller mig , mor” 

Forløbet har resulteret i at bestikket er tilgængeligt ved hver frokost. 

Vi har her et a r efter, bemærket at flere af vores ældste børn, foretrækker bestik til madder som makrel o.l. 

Men hellere bruger fingrene til de nemme ha ndterbare madder.  

EVALUERING AF VOKSENINITIERET AKTIVITET: 

Vi valgte et forløb, vi kaldte ”vores by”. 

Forløbet var for vores førskolegruppe. Vi ville se nærmere på Ringe by, se de muligheder, der er for aktiviteter, 

naturoplevelser, handlemuligheder, samt biblioteket, biografen og kirken. Til dokumentation ville vi bruge 

billeder af de forskellige besøg, processen samt fremvisningen for børnehaven og forældre. Der blev lavet 

spørgeskemaer til forældrene. 
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Ud fra spørgeskemaundersøgelsen viste det at 8 børn dvs. ca. halvdelen af børnene, havde fortalt meget om 

by-projektet derhjemme. Især havde besøget hos Brugsen og museet gjort indtryk. Generelt har børnene 

fa et et større kendskab til Ringe by og de muligheder der er (bilag 3). 

I løbet af de10 besøg i svømmehallen har udviklingen været stor. Det har været en lærerig proces at udføre 

de mange rutiner, der er i forbindelse med at skulle i svømmehallen. Tøj af og pa , vaske sig, badetøj pa , regler 

i svømmehallen og spise madpakken inden turen igen gik hjem. Det er ogsa  af største vigtig at man passer 

pa  hinanden i svømmehallen, sa  reglerne og omsorgen for hinanden giver god mening og er blevet 

overholdt. Vi oplevede ogsa , at børnene respekterede hinandens grænser for, hvor vild legen i vandet skulle 

være Vi kunne mærke en god udvikling pa  ga turene, hvor børnene fik en større sikkerhed i at færdes i 

trafikken. Børnene skiftedes til at ga  forrest og tog opgaven meget seriøst og viste at de kender reglerne i 

trafikken. 

Vi oplevede, at det var en god ide at sætte børnene sammen med en ga -makker, som man havde i en periode. 

Pa  den ma de kunne vi hjælpe nogle nye relationer mellem børnene i gang. Vi kunne ogsa  sørge for, at ingen 

stod tilbage og ikke blev valgt som ga -makker. Det har siden været vores praksis pa  vores ga ture. 

Det var en svær, men ogsa  lærerig proces, at lave planchen over byen. For flere af børnene var det svært at 

vente indtil vi kunne sætte dem i gang. Det var ogsa  lærerigt at skulle arbejde sammen om f.eks. at tegne sin 

kommende skole. Vi kunne mærke, at børnene fik pa  plads, hvem de skule ga  i skole med. Det gav dem et 

fællesskab og en gruppefølelse. 

Projektet blev afsluttet med en fremlæggelse for de andre børn i børnehaven. En del af børnene var 

generte/nervøse ved at skulle sta  foran sa  mange og sige noget. Vi oplevede at mange støttede sig til 

hinanden og fandt det nemmere, na r de stod sammen. 

Nogle børn var fjollede ved ”generalprøven”, men til den rigtige fremlæggelse, var alle gode til at være stille, 

na r det ikke var deres tur. Der var en god opbakning til hinanden ved at alle klappede, na r e n var færdig med 

at sige noget. 

Vi kunne hører ved fremlæggelsen, at børnene havde fa et mange detaljer med fra vores besøg ba de i kirken, 

pa  museet og i Brugsen, selvom de havde virket urolige og ukoncentreret under besøget. 

Generelt har vi oplevet, at gruppen kom til at føle sig, som en samlet gruppe og vi har set tegn pa , at de har 

øvet sig i at respektere hinanden og være gode kammerater. 

INVOLVERING AF AKTØRER UDEN FOR PERSONALEGRUPPEN 

Bestyrelsen i institutionen er vores aktører udenfor personalegruppen. Vi vil fremadrettet være mere 

beviste om vores muligheder for at inddrage f.eks. kommunens konsulenter eller andre med tilknytning til 

vores fag. 

ANVENDELSE AF VIDEO ELLER BILLEDER 

I alle vores aktiviteter har vi valgt at bruge billeder som dokumentationsform.  
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JUSTERINGER I PRAKSIS 

I vores læreplaner 2014 valgte vi et forløb omkring vores frokost I børnehaven. Det var vores intentioner at 

skabe et større inkluderende miljø i spisefællesskabet som fortsætter i det ”andet rum”, na r legen sætter ind 

efter frokosten. Vi ville arbejde med placering af børn, med den hensigt at skabe nye legerelationer. Vi har 

efterfølgende reflekteret over de forskellige tiltag og vi mener vi na ede langt i vores ma l, men der er stadig 

muligheder som skal udfordres, undersøges og skabes for at vi kan give børnene de bedste vilka r for at være 

medskaber af deres egen relationer og legemiljøer. Vi er blevet mere nysgerrige pa  at undersøge og udvikle 

mulighederne omkring spisesituationen ved eftermiddagsmaden, at børnene ikke bliver afbrudt i deres leg 

og har svært ved at fa  legen i gang igen. Vi har derfor taget det med i vores kommende læreplan 2016-2018, 

hvor vi stadig vil have fokus pa  relationer omkring leg og spisning. 
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Hverdagslivstemaer  

HVERDAGLIVSTEMA 1: RUTINER  

Beskrivelse af aktivitet eller læringsforløb 

Sammenhæng 

Vi oplever ofte, omkring spisesituationen ved eftermiddagsmaden, at 

børnene bliver afbrudt i deres leg og har svært ved at fa  legen i gang 

igen. Det sker na r børnene skal samles, for at sidde samlet og spise ved 

bordene, sammen med de voksne. Der er ogsa  børn der ikke er kommet 

i gang med en leg eller pa  anden ma de indga r positivt i en 

gruppesammenhæng. 

Spisesituationen ligger tidsmæssigt kl 14. hvor alle børnene bør være godt i gang, efter middagsmaden kl 

11.00 og at de bliver hentet. 

I forhold til vores tiltag er vi teoretisk blevet inspireret af Anders Morgenthaler, Søren Smidt og Carsten 

Jessen (jf. bilag 4.) 

Mål 

Vi ønsker at styrke børnenes alsidige personlige udvikling: 

LÆRINGSMA L 3-5-a rige: 

 Børnene tager initiativ til at sætte nye lege i gang ba de for sig selv og andre, og forhandler roller i 

legen.  

 Børnene opsøger nye relationer og hjælper andre, na r der er behov for det, forhandler om krav og 

regler. 

 Børnene træffer valg ved at sige til og fra og fortæller om oplevelser. 

 Børnene lærer at forsta  og ha ndtere egne grænser, lærer at tolke andres signaler og udsætte egne 

behov 

Og børnenes sociale kompetencer: 

LÆRINGSMA L 3-5-a rige: 

 Børnene leger med andre og/eller løser opgaver sammen med andre. 

 Børnene følger regler og forhandler indbyrdes ved konflikter.  

 Børnene etablerer venskaber, alle børn har nogen at lege med.  

 Børnene indga r i fællesskabets sociale spilleregler og respekterer andres grænser. 

 

Vi ønsker at den gode leg ikke nødvendigvis ophører pa  grund af en rutine som eftermiddagsma ltidet. Vi 

ønsker desuden at bruge spisesituationen til at skabe nye samt styrke legerelationerne. 
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Vi vil undga  at børnene skal bruge yderligere energi og ressourcer pa  at starte ny leg op i et tidsrum, hvor 

børnene løbende bliver hentet. Vi vil sikre mest mulig sammenhængende leg i dagens løb. 

INKLUDERENDE FÆLLESSKABER 

Vi har en regel om ingen skal spise alene. Børnene fa r lov til at vælge, hvem de vil spise sammen med. Et 

barn med særligt behov for at indga  i en socialrelation fa r lov til at vælge et sted at barnet ønsker at invitere 

en eller flere venner med.  

Vi italesætter de gode handlinger, foreksempel: det er en god ven, som henter vand til sine venner.  

Vi guider eller placerer os i nærheden af det enkelte barn eller gruppen. Vi sender ingen væk fra gruppen, 

men som voksen rykker vi selv tættere det enkelte barn, hvis støtten skønnes nødvendig. 

Tiltag 

Vi giver hinanden rum til at vurdere om den givne situation er oplagt til at starte en ekstra spisegruppe og 

bakker hinanden op om det. Vi informerer hinanden om de inga ede aftaler med det enkelte barn eller 

gruppe.  

I periode med hvepse tillader vi ikke at grupperne spise alene uden nært opsyn – her kræver det at en 

voksen kan ga  med og sidde i gruppen. 

Vi respektere børnenes behov for at udleve deres oplevelser, som de gengiver igennem leg.  

Vi bruger ba de de indendørs samt udendørs arealer. 

Tegn  

De betragter det som en mulighed og selv udtrykker ønske om at spise sammen, for eksempel i omra det 

hvor deres leg forega r. 

Nye legerelationer opsta r efter eftermiddagsma ltidet og igangværende lege besta r. 

Evaluering  

Vi ønsker at føre logbog som vil indeholder observationer pa  dagen og de evalueres en gang om ma neden. 

Bogen vil blive  suppleret med fotos, Marius og Camilla er tovholdere.  

 

Digitale læringsmedier 

I denne aktivitet anvender vi ikke digitale læringsmedier.  
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HVERDAGLIVSTEMA 2: BØRNEKULTUR 

BESKRIVELSE AF AKTIVITET ELLER LÆRINGSFORLØB 

Sammenhæng 

Vi vil undersøge børnekulturen i vores førskolegruppe. 

Førskolegruppen besta r i a r af, fjorten 5 – 6 a rige drenge og piger fra to 

forskellige stuer. To af drengene er for nyligt overflyttet fra en anden 

børnehave. Vi ser pt. at børnene ofte grupperer sig med børn fra egen 

stue og for det meste af samme køn. De har svært ved at lukke andre 

ind i legen og bruger ofte udtrykket, ”vi leger lige lidt alene”. Pa  

baggrund af dette vil vi gerne ændre kulturen i børnegruppen, til at de 

blive bedre til at lukke andre ind i deres lege.  At de lærer at lytte og 

aflæse hinanden og vise omsorg.  Vi vil samle børnene og afholde nogle 

sa kaldte ”børnemøder” hvor vi ud fra nogle samtale kort med billeder, 

taler om forskellige situationer de kan komme ud for, na r de er 

sammen med hinanden og andre.  

Vi henter vores inspiration fra maryfondens mobbekuffert materiale. 

 

Vi indrager mål fra følgene læreplanstemaer: 

Sociale kompetencer 

Mål: 

- At børnene lærer, at møde andre anerkendende og respektfuldt. 

- At børnene indga r i fællesskaber som basis for at knytte venskaber 

Læringsmål: 

- Børnene etablerer venskaber, alle børn har nogen at lege med 

- Børnene indga r i fællesskabets sociale spilleregler og respekterer andres grænser 

- Barnets alsidige personlige udvikling 

Mål: 

- At børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt 

fællesskab 

Læringsmål: 

- Børnene opsøger nye relationer og hjælper andre na r der er behov for det, forhandler om krav og 

regler 
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Børnemiljøvurdering: 

- Vi har fokus pa  det psykiske børnemiljø 

- Vi ønsker at gøre børne møderne til et trygt forum, hvor alle tør udtrykke sig 

- Børnenes vurdering af børnemiljøet indfanges ved børneinterviews undervejs 

- Vi udarbejder venskabs skemaer ved start og senere i forløbet 

INKLUDERENDE FÆLLESSKABER 

Vi vil være opmærksomme pa  at alle bliver hørt /fa r mulighed for at udtrykke sig. 

Vi vil vurderer om det kan være fordelagtigt, at opdele gruppen i mindre grupper, for at alle kommer til 

orde. 

Vi vil anerkende den ma de, børnene bedst evner at deltage. 

Vi vil observere om nogle børn har brug for en tomandssnak mellem barn/voksen eterfølgene, for at komme 

til orde. 

Tegn  

 At børnene fa r nye og flere legerelationer 

 At børnene bruger de strategier de har lært pa  børnemøderne i praksis 

 At børnene er blevet bedre til at vise omsorg og invitere andre ind i deres lege 

Tiltag 

 Vi vil bruge samtale kortene, fra” maryfondens mobbekuffert”, til at tage emner op pa  

børnemøderne 

 Vi samler børnegruppen 1 gang om ugen, hvor vi sidder i en samlet flok 

 Vi vil observere børnene pa  legepladsen og pa  vores ugentlige skovtur og tale med børnene om det 

vi ser, som er relevant for det vi har arbejdet med pa  børnemøderne 

 Vi hjælper børnene med at lave regler for hvordan de vil være over for hinanden na r vi er i gruppe 

sammen 

 Vi vil opfordrer forældrene til at lave legeaftaler pa  tværs af stuerne 

EVALUERING  

Hvordan evaluerer vi? 

Ved start laves et barn/barn relationsskema med to farver. En farve for hver stue. Samme skema vil vi lave 

senere i forløbet. 

Vi vil observere børnene onsdag eftermiddag mellem 12-16, samt pa  vores ugentlige skovtur med gruppen. 

Dette understøttes med dagbog og foto. 

Vi vil lave børne interviews, hvor børnene interviewer hinanden pa  I pad.  

Digitale læringsmedier 

Vi vil benytte kamera og Ipad, som ba de vi og børnene bruger. 
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HVERDAGSLIVSTEMA 3: VOKSENINITIEREDE AKTIVITETER 

BESKRIVELSE AF AKTIVITET ELLER LÆRINGSFORLØB 

Sammenhæng 

I Stentevang børnehave og vuggestue har vi efter oprettelsen af 

vuggestuen fa et en ny overgang – nemlig fra vuggestue til børnehave.  

 

Vi vil derfor tilrettelægge et forløb med vokseninitierede aktiviteter, for 

at sikre en god overgang fra vuggestue til børnehave for det enkelte barn 

og for at styrke vuggestuebørnenes integration blandt 

børnehavebørnene. 

 

Vi vil tage udgangspunkt i Svend Thyssen og Trine Juul Hansens bog ”Sma  børns leg og samvær”. I bogen gør 

de to forskere opmærksom pa , at det vigtigste for den tre-a rige, der skifter fra vuggestue til børnehave, er at 

blive integreret i børnegruppen. Pædagogens rolle er, at støtte barnet i at blive en del af det fælles børneliv 

og støtte de andre børn i at a bne op og inddrage de nye børn.  

 

De læreplanstemaer vi bringer i spil er følgende: 

Sociale kompetencer 

Mål: 

 At børnene lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt 

 At børnene indga r i fællesskaber som basis for at knytte venskaber 

 At børnene fa r erfaringer med at være aktive deltagere i fællesskabet 

 At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser 

Læringsmål 0-2 årige 

 Børnene udtrykker glæde ved at møde kendte børn/voksne, og reagerer pa  andres kropssprog og 

følelsesudtryk 

 Børnene indga r i fællesskaber, viser nysgerrighed, tager initiativ til kontakt 

 Børnene kan dele legetøj og lignende 

Læringsmål 3-5 årige 

 Børnene leger med andre og/eller løser opgaver sammen med andre 

 Børnene følger regler og forhandler indbyrdes ved konflikter 

 Børnene etablerer venskaber, alle børn har nogen at lege med 

 Børnene indga r i fællesskabets sociale spilleregler og respekterer andres grænser 
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Sproglig udvikling 

Mål: 

 At børnene udvikler deres sprog ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter 

 At børnene udfordres til sproglig kreativitet og eksperimentering 

Læringsmål 0-2 årige 

 Børnene forsta r kommunikationens regler 

 Børnene etablerer sproglig kontakt og kommunikerer med deres omverden 

Læringsmål 3-6 årige 

 Børnene kan koncentrere sig om at lytte til historier og leger med rim og remser 

 Børnene eksperimenterer og er nysgerrige 

Barnets alsidige personlige udvikling 

Mål:  

 At børnene fa r mugligheder for at deltage aktivt og indga  i samspil med andre 

 At børnene udfolder sig som selvstændige stærke og al    sidige personer, der selv kan tage initiativ 

og som positionerer sig i forhold til fællesskabet. 

 At børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socielt og kulturelt 

fællesskab. 

Læringsmål 0-2 årige: 

 Børnene eksperimenterer i leg og tager initiativ til kendte aktiviteter  

 Børnene opsøger kendte relationer og søger opmærksomhed 

 Børnene afprøver egne og andres grænser, kender de faste rutiner og viser vilje til at forfølge egne 

interesser 

Læringsmål 3-5 årige: 

 Børnene tager initiativ til at sætte nye lege i gang ba de for sig selv og andre, og forhandler roller i 

legen 

 Børnene opsøger nye relationer og hjælper andre, na r der er behov for det, forhandler om krav og 

regler 

 Børnene træffer valg ved at sige til og fra og fortæller om oplevelser 

 Børnene lærer at forsta  og ha ndtere egne grænser, lærer at tolke andres signaler og udsætte egne 

behov 
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Krop og bevægelse 

Mål: 

 At børnene oplever glæde ved at eksperimenterer med og bruge kroppen 

Læringsmål 0-2 årige: 

 Børnene opsøger , imiterer og gentager motoriske aktiviteter 

 Børnene fa r kendskab til egen krop og kan udpege kroppens dele 

Læringsmål 3-5 årige: 

 Børnene er bevidste om egen krop og sætter grænser for sig selv og andre 

 Børnene mestrer og eksperimenterer med motoriske aktiviteter. 

Psykisk børnemiljø 

Da børnene i denne gruppe er 2 -3 a rige, ma  vi sætte os i børnehøjde og forestille os, hvordan det er for 

børnene i forskellige situationer. F.eks. hvor er det hensigtmæssigt at aktiviteten forega r, hvad tid starter vi, 

indhold i aktiviteten. 

Børnene inddrages ved pa  skift at træffe valg i sange og lege. Børnene opfordres til at komme med forslag til 

sange eller lege. 

Fysiske børnemiljø  

For at undga  forstyrrelser og for mange indtryk, benytter vi vores aktivitetsrum i kælderen som base, Mange 

børn lader sig let forstyrre hvis der sker for meget  omkring dem.  

Inkluderende fællesskaber 

Gruppen besta r af de yngste børn fra de 2 børnehavestuer sammen med de ældste fra vuggestuen.  

 

Da børn i denne aldersgruppe kan have svært ved at koncentrere sig i længere perioder, vil aktiviteten i 

starten være afgrænset til ca. 30 min. Længden af aktiviteten vil sa  kunne øges efterha nden som børnene 

bliver bedre til at koncentrere sig i længere tid. Aktiviteten vil besta  af  sange og lege med bevægelse for at 

tilgodese børn med lidt ”krudt i rumpen”. 

 

For at give de yngste børn et forspring, har vi valgt mange sange og lege, som børnene kender fra 

vuggestuen. Vuggestuebørnene vil fa  en følelse af at være pa  hjemmebane og de vil føle succes over at kunne 

magte opgaverne. 

Sensible børn har brug for forberedelse og forudsigelighed. Derfor vælger vi, at have en fast start og 

slutning. Den samme goddag- og farvel-sang hver gang. En kuffert med ting i der kan visualisere  de enkelte 

lege og sange pa  programmet, er ogsa  med til at skabe forudsigelighed for børnene. Dagens program vil altid 

indeholde kendte sange og lege, men ogsa  enkelte nye. Derved genkendelighed, som giver tryghed.  

 

For børnene i ”overgangsgruppen” er det vigtigt at udvikle sine sprogfærdigheder. Derfor vægter vi 

aktiviteter, hvor sproget bliver stimuleret og trænet. F.eks. sange og rim/remser. Vi vil have særligt fokus pa  
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at støtte børn med sprogvanskeligheder i deres leg.  Guide dem i at kontakte andre og i at lege pa  en god og 

konstruktiv ma de. 

Tegn:  

 At børnene opsøger og leger med hinanden pa  tværs af stuer/grupper 

 At børnene ligeledes opsøger de voksne pa  tværs af grupperne 

 At børnene viser glæde ved at være sammen med hinanden i gruppen 

 At børnene tager lege og sange med sig fra gruppen og bruger i andre sammenhænge 

 At børnene bruger de sociale redskaber de fa r i gruppen, na r de leger med hinanden 

 At børnene gradvis kan koncentrere sig i længere tid 

Tiltag 

Vi vil danne en gruppe besta ende af de ældste fra vuggestuen og den yngste a rgang fra de to børnehavestuer. 

Gruppen kalder vi ”Overgangsgruppen”. Vi mødes hver torsdag kl. 9 i vores aktivitetrum i kælderen.  

Vi starter med at spise frugt sammen og derefter sætter vi os ned pa  gulvet i en rundkreds. Herefter starter 

selve aktiviteten.  

Den faste start besta r af en goddag-sang, hvor vi ser pa  hinanden, hvem vi er og hvad vi hedder, pa  den ma de 

lærer vi hinanden at kende og ser hvem der kunne være mulige legekammerater.  

Derefter tager vi vores kuffert frem og ser hvad der er i den i dag, det symbolisere nemlig, hvad vi skal lave 

eller hvilke sange vi skal synge. Pa  den ma de bliver dagens program ha ndgribeligt og overskueligt.    

Især i starten vælger vi sange og lege, som vuggestuebørnene kender og de fa r derved et forspring og 

følelsen af, at det her er noget de kan magte. Vi slutter af med den samme farvel-sang hver gang.  

I løbet af perioden vil vi lidt efter lidt inddrage nye sange og lege.  

Vi forestiller os, at børnene i starten, vil kunne holde koncentrationen i ca. en halv time. Bagefter ga r vi 

udenfor og børnene kan lege sammen med støtte og hjælp fra de 3 voksne i gruppen. Ba de de ældste og 

mellemste børn i børnehaven, er pa  tur om torsdagen, det vil give optimale muligheder for denne 

børnegruppe, for at se pa  hinanden som mulige legekammerater og for ikke at blive ”forstyrret” af de andre 

børn. 

Evaluering  

 Vi vil tage tid pa  hvor længe børnene kan koncentrere sig i den vokseninitierede aktivitet. 

 Vi vil se om børnene udvidder deres kreds af legekammerater, ved at udfylde 

børnerelationsskemaer, en gang om ugen. 

 Vi vil føre logbog over, hvad vi observerer af ovennævnte tegn. 

 Vi vil lave en opsamling/delevaluering en gang om ma neden pa  ovennævnte punkter. 

Digitale læringsmedier 

Vi bruger ikke digitale læringsmedier i dette projekt med yngste-gruppen. 
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Godkendelse af læreplan 

GODKENDELSE AF LÆREPLAN 

Læreplanen godkendes af administrationen i Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

VURDERING AF LÆREPLAN 

Læreplanen er vurderet af (navn pa  konsulent) 

            Godkendt  

            Ikke godkendt 

 

Den 01/11 - 2016  

Navn på konsulent  

Opvækst og Læring - afd. Dagtilbud. 

 

 



BILAG 1 

Side 17 

 

Bilag 1 

Nedenunder vores dokumentationsark omkring store hjælper sma . Vi vælger at vise et eksempel. 

 

DELSE AF LÆREPLAN 
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Bilag 2 

Vi spiser med kniv og gaffel projekt.  Vi øver os i at spise med kniv og gaffel 
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Bilag 3 

Troldene er i gang med ”kend din by ” 

projekt Her er vi pa  museumsbesøg. 

Troldegruppen pa  besøg i kirken som led 

i ”kend din by” 

 

Sa dan kom kortet til at se ud  

 

Troldene laver tegninger der skal hænges 

op pa  bykortet pa  væggen bagved. 

Troldegruppen pa  besøg i kirken som led 

i ”kend din by” 

 

Troldene pa  besøg i Brugsen 
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Bilag 4 

Artikel skrevet af: Signe Tonsberg - https://ucc.dk/aktuelt/nyheder/boerns-leg-er-livsvigtig  

BØRNS LEG ER LIVSVIGTIG 

Leg er fuldstændig central for børns udvikling. For leg gør os robuste, kreative, nysgerrige, innovative og 

sociale. Men legen er under pres af blandt andet skolereform og læreplaner, sa  vi voksne skal huske at 

beskytte den, pa peger to forskere og forfatter, tegner og professionel ’leger’ Anders Morgenthaler.  

Forestil dig en gruppe børn, der er i gang med en intens leg i et univers, de selv har fundet pa . Den slags leg 

er fuldstændig central for børns udvikling. Derfor bør vi beskytte den – lidt som en truet dyreart. Men dele 

af folkeskolereformen, dagtilbuddenes læreplaner og en i stigende grad struktureret og rutinefyldt 

børnehverdag, sætter legen under pres. Det er budskabet fra UCC-forsker Søren Smidt, legeforsker Carsten 

Jessen og den professionelle leger og tegner Anders Morgenthaler, der var panel i UCC’s debat om børns ret 

til leg pa  Folkemødet pa  Bornholm. 

”Legen er helt central for børns udvikling og ma de at fungere pa . Derfor er det vigtigt at børn er omgivet af 

voksne, der forsta r legens betydning, og som er gode til at beskytte den og skaber nogle miljøer, som kan 

understøtte leg,” siger Søren Smidt, der er forsker og chefkonsulent i UCC. 

Alle mine kyllinger: Pak sammen 

Han peger pa , at det er en udbredt misforsta else, at fordi leg er lystfyldt og ikke-ma lbar, har den mindre 

betydning. 

”Leg er lystfyldt, ja. Men leg er altid alvorlig og vigtig for børn. At lege er med til at udvikle alt det, vi gerne 

vil: Børnene udvikler robusthed, kreativitet, innovation, nysgerrighed og sociale kompetencer. Derfor kan 

man ikke fa  for meget leg. Sa  na r du som voksen ser intens leg, sa  beskyt den,” opfordrer han. 

Søren Smidt er bekymret for, om den intense leg fx bliver klemt i den nye folkeskolereform. For børns leg er 

noget helt andet end en leg, der er stramt organiseret af en professionel voksen. 

”Det, man kunne være bange for, er at den leg, man snakker om i forbindelse med skolereformen, er en leg, 

som voksne organiserer som a  la ’Alle mine kyllinger kom hjem’. For den vigtigste leg er den, som børnene 

selv kreerer og selv sætter rammen for. Og det er den, man skal udvikle og understøtte,” siger han. 

Bliver aggressiv af at hinke udsagnsord 

Anders Morgenthaler er forfatter, tegner og filminstruktør og peger pa , at legen fylder alt for lidt for ba de 

børn og voksne. 

”Leg er livsvigtig. Den er social overlevelse for børn. Det var det i hvert fald for mig. I dag lever jeg af at lege, 

og jeg bliver meget aggressiv, na r folk nedgør legen. Na r nogen siger, at ’nu skal vi integrere legen i 

undervisningen og tegne hinkesystemer til udsagnsord’, synes jeg, at det er det mest spadeagtige, man kan 

finde pa . Det er en nedgøring af legen og af børns evne til at lege,” siger Anders Morgenthaler og fortæller, at 
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netop en legende og samarbejdende tilgang er baggrunden for en lang række iværksættersucceser og 

danskere, der gør kreativ karriere internationalt. 

Han kalder skolereformen en katastrofe og oplever, at legen i skolen er sa  presset nu, at han er en af 

initiativtagerne til en ny friskole pa  Amager, der blandt andet har fokus pa  at dyrke jorden og bevare 

innovationen i børnene. 

Leg under pres 

Ogsa  Søren Smidt og Carsten Jessen, der er ansat pa  DPU, A rhus Universitet, og gennem over 20 a r forsket i 

leg, oplever at legen er under pres af den politiske dagsorden og ønsket om snævert fokus pa  læring. 

”Jeg har ikke noget imod, at man ogsa  tænker, at børn kan lege sig til noget læring. Men legen er ikke til for 

læringens skyld. Og lige nu handler det om, at vores børn skal konkurrere og lære mere og mere … og mere. 

Dagsordenen er blevet erobret af det synspunkt, og det er farligt, for det passer ikke: Børn bliver ikke bedre 

af bare at skulle lære mere og mere. De skal jo ogsa  have livslyst og vide hvad glæde er. Og de skal være i 

stand til selv at sætte sig i gang. De t ligger i legen, og det lærer de ikke, hvis vi hele tiden kun tænker 

undervisning,” siger Carsten Jessen. 

Ba de han og Søren Smidt oplever, at læringsdagsordenen og fokus pa  alt det, der er ma l- og testbart, er med 

til at sætte legen under pres. Derfor er der brug for, at skabe en modvægt. 

”Det er en misforsta else at børns evne til at lege bare kommer af sig selv. Sa  der er en opgave i at skabe en 

kultur, der understøtter legeevnen - og det gælder sa dan set ba de for børn og voksne. Skolerne skal lave 

nogle gode legemiljøer og støtte op om, at der bliver leget rigtig meget pa  skolerne. Som underviser bør man 

stille sig selv spørgsma let: Hvordan kan jeg udvikle legeevnen,” siger Søren Smidt og fortæller, at leg skaber. 

Sats på leg og børnekultur 

Det er ikke kun i skolen, at legen er under pres. Ogsa  i daginstitutionerne fylder læring og organiserede 

projekter mere og mere. Sa  na r Søren Smidt ra dgiver og laver udviklingsprojekter med kommunerne, 

opfordrer han til at passe godt pa  legen. Han opdeler hverdagen i daginstitutionerne i tre lige vigtige 

klumper: 1. Pædagogiske aktiviteter fx i relation til læreplanstemaerne. 2. Daglige rutiner som fx at dække 

bord, spise, tage overtøj pa  og 3. Børnekultur og leg. 

”Hverdagen er ikke et valg mellem enten pædagogiske aktiviteter eller leg. Det er et ba de og. Min opdeling i 

de tre temaer er en ma de at beskytte legen pa , fordi det ogsa  sætter børnekulturen og leg i fokus. Og hvis 

ikke man bevidst fremmer og satser pa  legen, bliver den klemt,” siger Søren Smidt. 

Han bakkes op af Carsten Jessen, der er bekymret over, at der tilsyneladende er en voksende opfattelse af, at 

det er finere at lære børn noget end at fremme legen hos dem. 

”Men at lege er lidt ligesom at ga  til fest. Man kan ikke spørge, hvad man fik ud af det, men man gør det, fordi 

man har lyst og bliver glad af det. Og det er det, livet handler om. Jeg tror ikke, at nogen af os vil spørge os 

selv pa  vores dødsleje, hvor mange kinesere vi fik udkonkurreret. For det er ikke det, livet handler om,” siger 

Carsten Jessen, der pa peger at legen er det, der adskiller mennesket fra robotter og maskiner. Og sa  citerer 

han den amerikanske legeforsker Brian Sutton-Smith, der har sagt: ’Det modsatte af leg er ikke arbejde. Det 

er depression.’ 


