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1.0. Indledning
I Dagtilbud Børn har vi udarbejdet en pædagogisk handleplan, hvor den pædagogiske læreplan og den pædagogiske
årsplan er samlet i ét koncept. Det er gjort med sigte på at udarbejde et praksisnært materiale, som foruden at
skabe sammenhæng til Fælles Børn – Fælles Ansvar, også skaber enkelhed, overblik og retning for alle dagtilbud i
Hillerød kommune, både i det daglige arbejde med kerneopgaven såvel som i den årlige tilbagevendende opgave
med at planægge, dokumentere og evaluere det pædagogiske arbejde.
I Hillerød kommune arbejdes der ud fra en Science-didaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde, og med afsæt i den
fælles kommunale børne- og ungepolitik: Fælles Børn – Fælles Ansvar. Denne pædagogiske tilgang er desuden
suppleret af de fire anbefalede pejlemærker for regeringens Task Force om Fremtidens Dagtilbud:
1. En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
2. Målrettet forældrearbejde
3. En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
4. Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer
I dagtilbudsloven § 8 fremgår det, at der i alle dagtilbud skal udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i
alderen 0-6 år. Den pædagogiske læreplan skal bidrage til at fremme trivsel, læring og udvikling af børns
kompetencer. Den pædagogiske handleplan er et redskab til at udvikle pædagogikken, og sætte fokus på børns
læring i dagtilbuddet.
Som udgangspunkt udarbejdes der en samlet læreplan, men det vil i flere tilfælde give mening at synliggøre
forskellen mellem aldersgrupperne, vuggestuebørn / børnehavebørn – hvor dette er aktuelt, beskrives dette særskilt
under de enkelte spørgsmål.
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I Hillerød kommune forstår vi læring som: ” en dynamisk, kontinuerlig proces, der grundlæggende handler om
erfaringsbearbejdning og om at ændre sin kapacitet og kompetence til at forstå virkeligheden og potentielt handle i
denne. Det er en social proces der foregår i samspil og interaktion med omgivelserne, og som kan være både
kognitiv, følelsesmæssigt og kropsligt baseret” (Rapport: Science didaktik i Hillerød, Frøkjær & Brostrøm, s. 13)
Denne tilgang suppleres af dagtilbudslovens formulering af læring, der bl.a. beskriver at læring handler om dannelse
og udvikling.
Dagtilbudsloven beskriver at tankerne bag den pædagogiske læreplan er, at hvert barn er medskaber af sin egen
læring – en læring, som personalet skal støtte, guide og udfordre, hvad enten der er tale om planlagte aktiviteter
eller spontant opståede situationer. Det er legen der er udgangspunktet for de læringsprocesser, som barnet indgår i.
Så skal vi sikre læring, skal vi således bl.a. reflektere over: hvad leger børnene, hvordan leger børnene og hvem
leger børnene med?
Den pædagogiske læreplan skal tage hensyn til børnegruppens sammensætning og beskrive dagtilbuddets mål for
børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop
og bevægelse, Naturen og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier.
Derudover skal den pædagogiske handleplan integrere og beskrive arbejdet med de fire politiske indsatsområder i
Hillerød kommune: Sunde børn, inklusion, forældresamarbejde og forældrerollen & uddannelse og faglighed.
Den pædagogiske læreplan skal beskrive målene for det pædagogiske arbejde, relevante pædagogiske metoder og
aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål,
der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Dette beskrives i – og sikres gennem Hillerød Kommunes
arbejde med ”den røde tråd” beskrevet i Fælles Børn Fælles Ansvar.
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Det skal endvidere fremgå af - og integreres i den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø
bliver en del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af
børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Hermed sikres arbejdet med
børnemiljøvurderingen, som er del af arbejdet med den pædagogiske læreplan.

1.1. Børnesyn
I det grundlæggende arbejde med kerneopgaven, er det helt afgørende for børnene i Hillerød kommune, at det
enkelte barn mødes ud fra et børnesyn med et anerkendende perspektiv. Og med anerkendelse tænkes der på et
menneskesyn baseret på tanken om gensidig ligeværd. I Fælles Børn – Fælles Ansvar lægges der således vægt på:

”At møde børnene med anerkendelse og indlevelse i børneperspektivet, hvor rummelighed og forskellighed sikrer, at
børnene føler sig som fuldgyldige medlemmer af en gruppe og en kultur gennem forpligtende relationer” (side 20). –
og - ”Når man taler om inklusion, ophæver man først og fremmest begreberne normalt og specielt, og alle
mennesker betragtes som unikke individer, hvorfor nogle ikke kan være mere specielle end andre” (side 10).

Barnets ret til at være et subjekt med egne oplevelser og på egne betingelser accepteres. Det betyder ikke, at
anerkendelsesbegrebet og herunder ligeværdigheden skal forveksles med, at den voksne og barnet er lige
kompetente til at tage ansvar for relationen. Den voksne skal træde frem og tage ansvar. Hun skal vise, hvem hun er
og tage hånd om barnet og tåle barnets følelser, holdninger og intentioner.
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Ethvert menneske har en ukrænkelig værdi uanset alder, køn, race og klasse (FN børnekonvention § 12). Det enkelte
barn er unikt med et udviklingspotentiale, som er helt dets eget. Alle børn har ret til ligeværdig deltagelse og læring
gennem fællesskaber.

Det er med denne tilgang vi møder børnene i vores dagtilbud.

2.0. Det teoretiske afsæt for den pædagogiske handleplan
2.1. Science didaktik
At arbejde science didaktisk vil sige:
Science refererer til den nysgerrige og eksperimenterende tilgang, pædagogerne indgår i sammen med børnene i
Hillerød kommune. Der arbejdes bevidst på at fange børnenes spørgsmål og underen. Det gøres blandt andet ved, at
pædagogerne indbyder til åbne dialoger med børnene. Dette har samtidig som mål at inkludere alle institutionens
børn i fællesskabet. Science aktiviteter passer til børns umiddelbare tilgang til verden, de under sig, de er nysgerrige
og de stiller spørgsmål.
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Didaktik refererer til de overvejelser og refleksioner, personalet gør over det pædagogiske indhold, børnene
præsenteres for. At arbejde didaktisk vil altså sige, at man stiller spørgsmål til sin praksis om indhold og formål. Om,
hvad der skal læres, og hvordan det skal læres.
Pædagogerne i kommunens dagtilbud skal således målrette og bevidst iværksætte en praksis med henblik på
børnefællesskaber, med fokus på børns læring, gennem legen som den skabende virksomhed. Når børn leger, får de
lyst til at blive bedre og dygtigere til at løbe, klartre, hoppe etc. og gennem denne virksomhed lærer de at forstå sig
selv og deres kammerater.

Pædagogen i Hillerød Kommune er altså sammen med børnene om noget.

Når man arbejder science didaktisk kan det kort beskrives med at pædagogen stiller spørgsmål om:
 Formål & mål (hvordan/ hvorfor)
 Indhold & tema (hvad)
 Metoder, principper (hvordan)
 Midler (legetøj, bøger, indretning, oa)
 Evaluering – en vurdering af pædagogikken og børnenes leg og læring.
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2.2. Den professionelle pædagog
I Hillerød kommune er det en forventning, at de professionelle pædagoger er i stand til at rumme hvert enkelt barn,
som går i dagtilbuddet. At kunne rumme og derved inkludere hvert enkelt barn i dagtilbuddet er af afgørende
betydning for barnets personlige og sociale udvikling. Som professionel pædagog er man derfor ansvarlig for, at
hvert enkelt barns trives, lærer og udvikler sig i dagtilbuddet. Ligesom man er ansvarlig for, at fællesskabet
inkluderer alle børn. Fællesskab anskues ikke kun som den store børnegruppe, fællesskab eksisterer også i mindre
børnegrupper.
Forpligtende fællesskaber og pædagogens professionelle ageren er vigtige forhold i målet om at børnene får viden og
færdigheder i forhold til etiske og moralske værdier. Når vi gør det, arbejder vi med Dannelse. Vi har et medansvar
for, at børnene bliver i stand til at begå sig i samfundet, som demokratiske medborgere. Pædagogens ageren er altså
vigtigt, når vi italesætter dannelse og dannelsesbegrebet. Dannelse handler om, hvem barnet bliver, hvilket er
præget af pædagogens ageren suppleret med den viden og de færdigheder børnene møder gennem deres leg med de
andre børn.
Vi skal lære børnene at få øje på, hvem der er (ikke er) med i legen, og hvordan man behandler hinanden. Børn gør
som de voksne gør, så skal vi lære børn at få øje på de børn der eks. ikke er med i legen, skal vi selv have øje på
disse børn. Skal vi vise og lære børnene, hvordan man behandler hinanden og lytter til hinanden, respekter
hinanden, skal vi nødvendigvis åbent turde reflektere over tonen og tilgangen personalet imellem.
For at sikre, vi arbejder med fællesskabets pædagogik, udarbejder vi relationsmatrix.
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2.3. Organisering af den pædagogiske praksis
Med fokus på det enkelte barn og børnegruppen som helhed tages der bevidste valg i måden, der organiseres på.
Pædagogen skal vide, hvor og hvordan han/hun skal placere sig for at støtte barnet bedst muligt - hvad vi i Hillerød
kommune kalder for voksenorden/voksenposition. Hvorvidt pædagogen går foran, ved siden af eller bagved ved
barnet, afhænger af barnet, situationen og konteksten. Det centrale i organiseringen er, at handlingerne tager afsæt
i barnets- og børnegruppens behov. Det stiller store krav til den professionelle pædagog. Gennem arbejdet med den
pædagogiske handleplan arbejdes der fokuseret med børnenes læring (tegn på læring), såvel som der arbejdes
fokuseret med pædagogens egen læring (aktionslæring). Det gøres blandt andet ved, at man som pædagog hele
tiden kan omstille sig og udvikle sin pædagogiske praksis, alt efter hvilke børn man har om sig, og hvilke
udfordringer man møder. Dermed støtter vi det enkelte barns trivsel, udvikling og læring på bedst mulig vis.
Ved at arbejde med dokumentation og evaluering bidrages der til et øget fokus på didaktiske overvejelser og
refleksioner i forhold til, hvordan man møder og ser det enkelte barn, såvel som hvilket pædagogisk indhold man
vælger at præsentere barnet for.
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3.0.

Handleplan (læreplan)

Det er ambitionen, at institutionerne beskriver, dokumenterer og evaluerer den pædagogiske praksis via
nedenstående pædagogiske handleplan. Dette sker ved refleksion og overvejelser over egen pædagogiske praksis i
forhold til det enkelte barn og hele børnegruppen, samt den samlede personalegruppes tilgang til det pædagogiske
arbejde.
For at gøre arbejdet mere overskuelig har vi samlet de lovgivningsmæssige krav og de lokalpolitiske krav i en samlet
model - trekanten.
Nedenstående skemaer skal udfyldes af institutionen i tæt samarbejde mellem ledelse, personale og efterfølgende
skabe dialog med forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Områdeleder og leder i de selvejende institutioner er
ansvarlige for dette.
Der evalueres via følgende dokumentationsmetoder:
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Tegn på læring (når børnenes læring og udvikling skal evalueres)



Aktionslæringsmetoden (når personalet skal vurdere mål og egen udvikling med børnegruppen)



Praksisfortællinger



Matrix model (anvendt som evaluering om mål og aktiviteter står mål med hinanden)



Relations matrix (anvendt i arbejdet med inklusion og børns fællesskaber)



Evt. andre metoder som institutionen har valgt

Der afrapporteres til Dagtilbud Børn hvert år i slutningen af 3. kvartal til brug for tilbagemelding til fagudvalg og
Byråd på:


Hvordan der er arbejdet med de politiske mål gennem FBFA (hvert år)



Hvordan der arbejdes med læreplaner (afrapportering ifølge loven hvert andet år)

Derudover vil nedenstående evaluering af det pædagogiske arbejde, beskrevet i den pædagogiske handleplan ligge til
grund for det pædagogiske tilsyn én gang årligt.
Årsplanen udformes i årshjul – sidst i nedenstående dokument – dette sker i tæt samarbejde mellem ledelse,
personale og bestyrelse og skal være færdig i slutningen af 4. kvartal hvert år.
Det vigtigste i den pædagogiske handleplan i Hillerød Kommune er den praksis, der kommer ud af de refleksioner
personalegruppen er i dialog om, vedrørende de forskellige temaer og kompetencer.

Der skal skrives mindst muligt og ageres mest muligt.

10

3.1 Trekanten:

Kerneydelsen i Hillerød Kommunes dagtilbud er overordnet hele trekanten, hvor vi grundlæggende skal sikre en
pædagogik for børns fællesskaber.
For at sikre arbejdet med de definerede temaer i lovgivningen, og de lokalpolitiske indsatsområder er trekanten delt
op i fire felter.
Den blå trekant, beskriver det centrale i det daglige pædagogiske arbejde, bl.a. de personlige alsidige, de sociale og
sproglige kompetencer er hinandens forudsætninger - de vil altid være til stede, uanset hvor vi er, og hvad vi laver.
Da vi ikke nødvendigvis hele tiden har fokus på de øvrige læreplanstemaer, er hvert af de tre læreplanstemaer opdelt
i hvert deres felt i trekantens tre spidser.
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I den blå trekant er desuden indskrevet de kommunale overordnede politiske mål samt det landspolitiske fokus på, at
det enkelte barn skal blive så dygtigt, det kan, bryde den negative sociale arv, og der skal være fokus på tillid og
trivsel. Alt sammen skal støtte op om målet på, at 97 % af en ungdomsårgang skal tage en uddannelse.

Beskrevet i denne model.
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3.2 De politiske mål og indsatsområder i 2017

Mål: Øge Fagligheden
Indikatorer for dagtilbud:
o Pædagogernes fokus på læring for alle børn øges ved, at alle dagtilbud kan dokumentere en tydelig udvikling i
arbejdet med læringsmiljøer og indretningen af disse.
o Alle børn i den skolepligtige alder forudsættes at starte i skole. Andelen af børn, der af særlige grunde vurderes
ikke at være klar til at starte i skole, ligger i 2015 under eller på niveau med landsgennemsnittet
o Hillerød Kommunes andel af 3-årige, der har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, er lavere eller
på niveau med landsgennemsnittet.
o Andelen af børn, der i børnehaveklassen har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, er lavere end
da børnene var 3 år.
o Dagtilbuddene inddrager bevidst IT som læringsværktøj i det daglige pædagogiske arbejde

Mål: Øge tillid og trivsel
Indikatorer for dagtilbud:
o Sygefravær hos børn i 2017 skal ligge lavere end niveauet for 2013, 14, 15 og 16.
o Hvert andet år måles på forældretilfredshed på dagilbudsområdet.

Mål: Bryde den negative sociale arv
Indikator for dagtilbud:
o Alle børn i dagtilbud skal have mindst én ven.
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4.0. Gennemgang af trekantsmodel
Model for det pædagogiske arbejde med: Læreplanstemaer, politiske indsatsområder - den generelle kerneopgave i
Hillerød Kommunes dagtilbud

Krop og bevægelse

Dagligdagen
Barnets aktive lege og læringsvirksomhed
Omsorg og anerkendende relationer
Sundhed, inklusion, læring, forældresamarbejde

Natur og
naturfænomener
14

Sociale, personlige og sproglige kompetencer
Trivsel, udvikling og læring

Kultur og kulturelle

Faglighed og tillid

udtryksformer

1. Dagligdagen

Dagligdagen

Hvad er vores overordnede principper (fastlagt i samarbejde med bestyrelsen) – og hvordan
understøtter de, de dagligdagsopgaver, der er skitseret i den blå trekant?
Asylets valgsprog er også den pædagogiske målsætning.
"TANTERNES DOVENSKAB - BØRNENES STYRKE"
For at få ansvarlige børn, må vi give dem ansvar.
•Vi vil give børnene en tro på at de kan selv – selvtillid
For at børn skal udvikle selvtillid, må vi have tillid til dem.
•Vi vil give dem oplevelsen af, at de er noget værd – selvværd
For at børn skal udvikle selvværd, må vi værdsætte dem.
•Vi vil gerne have, at de er glade for sig selv - selvglæde
For at børn skal blive glade for sig selv, må vi vise dem, vi er glade for dem.
•Vi vil lære dem at respektere hinanden - fællesskab og respekt
For at børn skal lære at respektere andre, må vi vise dem respekt.
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Vi opfatter det som vores opgave at tilrettelægge de fysiske og psykiske rammer og muligheder i Asylet sådan, at vi
kan udføre den dobbelte opgave, det er, på den ene side, at passe godt på de børn, vi har fået i vores varetægt - og på
den anden side udfordre dem, så de udvikler sig personligt, socialt, alsidigt, og sprogligt. Vi vil give børnene plads til at
gøre sig deres egne erfaringer. Så de dannes til at blive livsduelige børn, der har lyst og mod på læring og livet.
”Asyl betyder et fredhelligt sted - et sted, hvor man kan få lov til at være i fred”.
- Et fedt sted at være barn.
Tanternes dovenskab - Børnenes styrke:
Med tanternes dovenskab - børnenes styrke, vil vi sige, at vi ikke opfatter det, som vores opgave, at være
serviceorganer for børnene. Selvfølgelig vil vi gerne hjælpe børn med at binde sløjfer, tørre dem efter wc-besøg og
minde dem om at vaske hænder, indtil de har lært at gøre det selv. Men vi vil bruge megen energi på at lære dem at
gøre det selv, så vi hurtigt kan komme videre med sjove opgaver. Her kan vi igen lære børnene færdigheder, som de
kan komme til at mestre selv.
At kunne klare sig selv giver selvværdsfølelse. At kunne tage vare på sig selv betyder blandt andet, at man ikke er
afhængig af at en voksen står på spring for at hjælpe - at man kan klare små dagligdags opgaver selv. At det er vigtigt,
kan man tydeligt se på et lille barn den dag, han storstrålende kommer og siger: "Se, jeg har lynet jakken selv!" Man
udvikler sig, når man selv gør noget, når man selv er virksom.
Hvad er leg godt for?
Den vigtigste form for virksomhed i småbørnsalderen er legen. Gennem legen lærer barnet verden at kende. Hvad de
ser og oplever, lærer de at forstå, ved at gentage det gennem legen. Voksne tænker og taler sig igennem oplevelser,
børn leger. Gennem legen lærer barnet nogle regler for, hvordan man kan være sammen med andre. Barnet lærer at
håndtere nogle forskellige ting og redskaber, at lave aftaler og at organisere, at samarbejde. Fantasien, den abstrakte
tækning og sproget udvikles og stimuleres. Barnet dannes.
Vi lader børnene lege meget i Asylet og mener, at børnene selv skal bestemme i legen. De skal selv bestemme, hvad
16

de skal lege, og med hvem, de skal lege, og hvor legen skal foregå (i det omfang, det er muligt).
Det er vigtigt, at man er glad for sig selv og i stand til at få gode ideer, som man kan få andre til at lege med på. At
man kan mærke, hvad man gerne vil, og hvad man ikke vil, og at man er tryg nok til at turde sige ja og nej til det, som
byder sig.
Vi synes, det er i orden, at børnene selv bestemmer, hvem de vil lege med. Det vil også sige, at vi accepterer, at man
siger nej til et barn, som vil med i ens leg. Det kan være hårdt, at blive udelukket fra noget, man gerne vil være med
til, men vi opfatter vores opgave sådan, at vi vil prøve at hjælpe det afviste barn, enten ved at foreslå det en mulig
rolle i legen, eller hjælpe det til at komme i gang med en anden leg. Vi respekterer børnenes ret til selv at vælge, hvem
de vil lege med, og træder til med hjælp og mægling hvis et barn kommer i klemme i legesituationerne.
Men det at kunne lege er en nødvendig og nyttig evne, som der skal gives plads til.
Ind imellem opstår der selvfølgelig konflikter børnene imellem, som de har svært ved at løse selv. I de situationer er
det vigtigt at vi voksne giver os tid til at iagttage og lytte til alle parter, når vi skal fungere som mæglere, for noget af
det værste børn ved er at blive misforstået og at føle sig uretfærdigt behandlet.
Legen skal være udfordrende:
Vi kan alle huske tilbage til vores egen barndom og tænkt på, hvad vi selv kunne lide. Meget af det skægge, vi husker,
foregik, når der ikke var voksne til stede. Noget af det var lidt farligt og forbudt. Det er der, hvor man overvinder sig
selv, skubber til grænserne, eksperimenterer med sig selv og hinanden. Børn skal have ret til deres hemmelige liv. Vi
forsøger ikke at overvåge og kontrollere børnene konstant. Derfor er det vigtigt, at vi kender vores lus på travet. Ny
forskning viser at det er meget vigtigt for børns alsidige udvikling at de lærer at beherske sig selv(selvkontrol) både
fysisk og psykisk, herunder også at prøve ting der for et barn kan opleves som ”farligt” feks. at springe ned i sandet
”højt” oppe fra legestativet, eller at kravle op i et træ. Mange voksne kan sikkert godt huske det sug det giver i maven
når man er kommet op i træet og kigger ned. Vi ønsker ikke at tage den oplevelse fra børnene. Det svare til, at vi
stjæler myelin fra deres hjerne.
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Vi voksne, både forældre og tanter i Asylet har en meget vigtig opgave i, at sikre at kulturen blandt børnene er positiv,
anerkendende og inkluderende. Vi voksne er alle rollemodeller for børnenes omgangsform. Vi skal være det ultimative
gode billede på, at have en god tone, og omtale børn, forældre og tanterne i Asylet på en ordentlig og respektfuld
måde. Husk at måden vi taler om og med hinanden er afgørende for den måde vi opfatter hinanden som mennesker
på.
Hvordan arbejder vi med og sikrer udviklende lærings – og legemiljøer? Herunder hvordan fastholder vi
fokus på voksenorden?
Vi undres, opdager, glæder os, og lære noget sammen
Det at lære er en vigtig virksomhed for børnene. Vi understøtter lærelysten og nysgerrigheden, bla. ved gå på
opdagelse, og undres sammen med børnene, glædes og opdage nye ting. Vi bliver kloge sammen, og børnene
udfordres og får ny viden.
Vi ser læring, som noget barnet skaber i samarbejde med den voksne. Det er vigtigt at barnet høres, anerkendes og
har medbestemmelse. Derfor er relationen mellem børn og voksne også omdrejningspunktet for læring. Den voksne
spiller en aktiv rolle i børnenes læring. Gennem den voksne præsenteres børnene for forståelser og begreber, der hører
fremtiden til, og som børnene vil have svært ved at tilegne sig i udviklings og legefællesskabet i børnegruppen. I
læringsperspektivet har den voksne til opgave at udfordre barnets forestillinger, ved at inddrage et indhold der styrker
det enkelte barns personlige udvikling og læring og faglige viden.
Vi opdager meget hurtigt hvis der er rum, områder eller indretning der ikke dur. Det vil oftest være børnenes leg der
afsløre at noget ikke fungerer. Deres leg bliver uhensigtsmæssig og breder sig over de andre legeområder. Så kigger vi
på indretningen eller funktionen igen og ændre på forholdene.
I 2017 skal vi arbejde med at beskrive vores læringsmiljøer på legepladsen.
At være sammen med mennesker, der er levende, engagerede og glade for det de gør, virker smittende. Derfor er det
godt at have personale der brænder for noget. Børnene bliver på den måde interesseret i at: synge, arbejde med
sceince, løbe, spille spil, spille bold og lege og danse i salen, tage på tur, gå på opdagelse i naturen, tage på cykelture i
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skoven, høre historier, arbejde med spændende projekter osv. osv.
Voksenorden:
Det er de voksnes opgave at finde en god balance mellem leg og aktiviteter. De voksne skal sørge for at skabe plads og
tid og rum til børnenes lege. Vi skal også sørge for, at der er næring til legen og stimulerer læringsrummene. At der for
eksempel er cykler, tæpper til huler, papir til cirkusbilletter o.s.v. Vi fortæller historier, digter sammen med børnene,
ser film sammen og læser bøger, der sætter fantasien i gang. Vi tager på ture ud i verden og deler oplevelser med
børnene, som giver stof til gode lege, og læring. Vi lærer også børnene lege - regellege, sanglege - og vi leger også
med i deres lege.
Den enkelte voksne skal hele tiden holde sig for øje hvilket udviklingsperspektiv der ligger i barnets nærmeste zone,
samt forholde sig aktivt til barnets viden, og udviklingstrin og sætte det ind i den kontekst barnet er midt i.
Vi er organiseret med fast voksentilknytning på de enkelte stuer. Men holder os for øje at vi samarbejder på tværs af
hele huset, så børnene også kender andre voksne end dem der er på deres stue, og de voksne kender alle børn i huset.
Børnene mødes på tværs af huset både i legerelationer og i aktivitets sammenhænge. Således har vuggestuen og
mellemgruppen faste aktiviteter sammen, Rytmik og cykelture. Mellemgruppen og storegruppen har faste aktiviteter
sammen. Rytmik og skovture.
Der er rige muligheder for at lege sammen på kryds og tværs når alle er på legepladsen, det er vi så ofte det er muligt.
Vi er selvfølgelig opmærksomme på at vuggestuebørnene skal have kontinuitet og tæt kontakt til faste voksne, i deres
hverdag. Derfor prioriterer vi højt i hverdagen at sørge for at der er stabilitet i Slusen.
Vi vægter muligheder frem for begrænsninger:
Vi ser det som en opgave at skabe mulighed for at alle børn og voksne i Asylet kan have et godt liv med udfordringer,
skæg, oplevelser og gode venner. Når nogen spørger: "Må jeg godt gøre det her?", tænker vi først og fremmest: "Ja,
hvorfor ikke?" Vi er mange mennesker, og vi skal allesammen kunne være her, så nogen gange må vi sætte grænser
for udfoldelsen. Nemlig der, hvor den enes udfoldelse begrænser andres.
Hellere lave selvmål end slet ingen mål. Her skal være plads til at lave fejltagelser og lære af dem.
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Det er uretfærdigt at behandle børn ens:
Vi kan godt lide forskellighed og originaler, frodighed og mangfoldighed. Derfor har vi ikke travlt med at putte børn i
"kasser" og sætte etiketter på deres opførsel. Vi respekterer hinanden, børn og forældre, og forventer en gensidig
respekt for Asylets værdier. Vi har den grundopfattelse, at alle mennesker prøver at skabe kontrol over deres eget liv,
så vidt evner og muligheder rækker. Det betyder ikke at individuel behandling er på bekostning af fællesskab og fælles
mål. Men vi bryder os ikke om ligemageri og millimeter demokrati. Alle mennesker er enestående, og vi skal behandle
hinanden med respekt. Det ville være uretfærdigt at behandle to forskellige personer på den samme måde. Derfor vil
bl.a. en ”skideballe” se forskellig ud, afhængig af, hvem der skal modtage den. Somme tider får et barn ja til en
anmodning, som et andet barn får nej til. (Hvis et barn har vist, at det kunne administrere en frihed, mens en anden
ikke har gjort det). Det kan godt se ret uretfærdigt ud i barneøjne, og det betyder at vi har en dialog med barnet, så
barnet forstår hvorfor og hvordan vi håndterer forskelligheden. Det kræver faktisk meget mere af os, end hvis vi ville
lade os nøje med at følge det millimeterdemokratiske princip, som skærer alle over en kam.
Vi kender vores lus på travet:
Vi gør os umage med at lære hinanden at kende. Det er forudsætningen for, at vi kan afpasse det ansvar, vi giver
børnene, til det, de kan magte (i forhold til alder og udvikling). Nogle børn er vi nødt til at være mere opmærksomme
overfor end andre, og det har ikke nødvendigvis noget med alder at gøre.
Vi voksne er forskellige, og det synes vi er en styrke, som børnene drager nytte af. De kender også deres lus på travet.
Børnene er i stand til at omgås mange forskellige voksne, og de ved godt, hvor de skal henvende sig, når de vil have
en med ned og spille bold på boldbanen, eller hvem, der er nem at få til at læse en historie. Prøv engang, at forestille
dig den mur af mægtige voksne, man kunne komme til at stå overfor som barn, hvis vi voksne reagerede ens!
Regler er kedelige - Og til for at blive brudt - I stedet for regler og forbud har vi normer:
Sådan gør vi her i Asylet! Børn er meget gode til at stikke en finger i jorden og aflæse, hvilke normer gælder der her.
Hvordan skal jeg opføre mig her. De er meget omstillelige, og kan godt finde ud af, at der er forskellige normer, som
gælder hos bedstemor, hjemme og i Asylet. Børn vil gerne anerkendes, og derfor retter de deres adfærd ind efter
20

gældende skik det pågældende sted.
Hvis vi med få ord skal karakterisere Asylets normer, så er de: at man er imødekommende og åben overfor hinanden,
at man opfører sig ordentligt overfor sine kammerater, at man taler ordentligt til og om hinanden, at man kun slås for
sjov, og lærer at beherske sig, når man er vred, at man er aktiv og hjælpsom. Vi stjæler i virkeligheden fra Politimester
Bastian og Kardemommeloven(Folk og røver i Kardemomme by skrevet af Thorbjørn Egner). Den enkle og
omsorgsfulde livsfilosofi som tager udgangspunkt i noget ethvert barn kan forstå.
”Du må ikke plage andre, eller sætte livet til, og ellers må du gøre som du vil”
Men regler kan være nødvendige. Derfor skal de være logiske og helt klare.
Her er Asylets få regler:
MAN SKAL SIGE GODDAG, NÅR MAN KOMMER
MAN SKAL SIGE FARVEL, NÅR MAN GÅR
Logik: Det skal man, fordi Asylet er et stort, åbent hus, hvor man må lege over det hele, ude og inde. Vi skal vide om
børnene er her.
MAN MÅ IKKE GÅ UDENFOR ASYLET UDEN AT SPØRGE EN VOKSEN
Logik: Vi skal vide, hvor børnene er.
MAN SKAL RYDDE OP EFTER SIG
Logik: Ellers vil vi drukne i rod.
Pædagogik er professionel adfærdsregulering af børn:
Når man ikke kan få børnene til at gøre det, man gerne vil have dem til, kan det ofte hjælpe, at vende tingene på
hovedet. Som det gamle ordsprog siger: "For at få grisen til marked, må du trække den i halen." Eksempel: Hvis et
barn kommer til at vælte kassen med perler, så 1000 perler triller på gulvet, kan man selvfølgelig sige: "Nu skal I
allesammen hjælpe til med at samle op", men sjovere bliver det og bedre virker det, at sige: "Lad os se, hvem af os
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der kan få samlet flest op." Vi får vendt en kedelig opgave til en sjov konkurrence. En anden måde at vende tingene på
hovedet på er, at sige til en lille ny 3-årig, som er startet i Asylet: "Vil du godt lukke lågen, så de små ikke kommer til
at gå ud uden at spørge." På den måde lærer hun en norm om, at man ikke bare går fra Asylet, og samtidig får hun en
opgave og et ansvar og føler sig stor. Sådan undgår vi også de påbud og forbud, der nærmest naturnødvendigt kalder
på børnenes modstand. Hvis vi gerne vil have børnene med i skoven og et par stykker ikke har lyst, så motivere vi dem
ved at give turen et børnevenligt formål. For eksempel ved at sige, at vi skal se til troldestubben på bakken, kigge efter
rådyr, finde vanddyr og svampe eller over og løbe på kamelhoppet.
DEN VOKSNES ENGAGEMENT OG ENTUSIASME KAN FÅ BØRN TIL,
AT GÅ MED PÅ HVAD SOM HELST (OG OMVENDT).
Somme tider sker det, at et barn i sine bestræbelser på at få sin vilje igennem, bruger, hysteri, klynkeri eller andre
metoder. Her vil vi prøve at punktere spillet, enten ved at optræde tilsvarende fjollet, eller ved humor og ved at vende
tingene på hovedet. Det er vigtigt, når et barn har en uhensigtsmæssig og måske urimelig adfærd, at vi vise vi holder
af barnet og respekterer deres følelser. Samtidig skal barnet forstå og lære at uhensigtsmæssig og måske også urimelig
adfærd ikke er en hensigtsmæssige måde at give udtryk for sine følelser på. Det der er vigtigt er at vise barnet en vej
ud af konflikten, og altid give barnet muligheden for at vælge at ”komme” tilbage på rette spor. Børnene ved ofte godt
selv, når de er urimelige, og er også parate til at snakke med tanterne og forældrene om det.
Humor:
Humor bruger vi meget. Selv små børn kan lære at forstå humor som noget sjovt, vi har sammen. Humoristisk sans er
ikke noget, man er født med. Den kan udvikles, når man får lejlighed til at være i morsomme situationer og hører sjove
ting, og ser andre mennesker have det sjovt. Humor kan også løse op for en vanskelig situation, og gøre pinlige og
ubehagelige situationer til at holde ud.
Eksempel: Lille Ester er ude på Slusens toilet sammen med Christina. Ester skal tage sit tøj på, men hun er ikke særligt
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dedikeret til opgaven, og Christina siger til hende ”du er så ukoncentreret Ester” Ester svarer mens hun kigger finurligt
op på Christina ” Ja, min far var blevet tosset” og så griner de begge to, Christina så hun er ved at trille ned af
skamlen.
Humor kan også med held erstatte moralprædiken og formaninger. Når et mindre barn skal skære gulerødder over med
en skarp kniv, siger vi ikke: "Pas nu på ikke at skære dig, men derimod: Skær nu lige i den rigtige gulerod".

23

4.2. Krop og bevægelse/ hvordan barnet via kroppen lærer at udvikle sig

Krop og
bevægelse

Hvad vil vi? / vores mål
Vi ved at: Krop og bevægelse er grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Barnet lærer verden at kende ved at bruge
sin krop og sine sanser. Vi ved også at sprog og bevægelse hænger sammen.
Vi har "højt" til loftet. Vi giver plads til fysisk udfoldelse når vi: tager tøj på, skænker vand, skærer frugt, tegner,
klipper, maler danser, leger fange, klatrer i træer, graver huller, laver rytmik, cykler, spiller bold, tager i svømmehal og
når vi tumler og slås. Børnene skal lære deres fysiske grænser at kende, og gennem øvelse og leg udvide deres
formåen.
De vilde lege
Vi vil gerne give plads til børnenes vilde lege. Selv om det virker voldsomt og ukontrolleret, når børn leger vildt og
råber højt er risikoen for at blive tromlet ned af de andre børn ikke stor. Mange voksne reagerer prompte ved at kalde
til ro og orden. Men stopper man op og iagttager, hvad der sker, opdager man oftest, at tilsyneladende kaos er
velorganiserede lege med skrappe regler. De fleste børn er dygtige til at styre sig under disse lege, ellers lærer de det.
Børnene er klar over, at legens "farlighed" kræver selvkontrol. Kan et barn ikke klare disse krav om at styre sig, kan de
blive de udelukket fra legen af de andre børn. Så hjælper vi barnet til at forstå og accepterer reglerne eller
udfordringerne i legen, indtil det har lært det. (Adfærdsregulerende leg). Det samme gælder under enhver form for
boldspil. Det er vigtigt at barnet lærer at mærke efter, inden i sig selv, hvad der er rigtigt og forkert, således at de
lærer sig selv og egne reaktioner at kende.
Inden for forsøger vi at give plads til både riddere og prinsesser, far, mor og børn, og røvere og soldater. Prinsesserne
skal have ret til at spejle sig i hinanden (og lave finkeri). Under borde, i dukkekrogen, på sofaen og andre steder, som
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børnene erobrer, opstår der sprudlende fantasiverdener og mange søde hemmeligheder. Vi arbejder hele tiden med at
gøre det til en nødvendighed at være ansvarlig overfor hinanden.
En voksen spørger: "Hvorfor skal I altid lege krig?"
En dreng svarer: "Jeg ved godt at fred er det bedste, men det er så kedeligt at lege."
I Asylet er vi heldige. Omgivelserne indbyder til undersøgelse og klatring, hulebyggeri og gymnastiske udfoldelser.
Boldbanen giver plads til organiserede og uorganiserede boldspil og lege. Vi har selv bidraget med en legeplads, der
giver mulighed for udfordringer for både store og små. Resultatet er behændige børn, og motorisk behændige børn
kommer sjældent til skade.
MÅL:
Slusen:
- At vi fastholder legerelationer mellem mini slusen og Fru Franzen
- At små børn udforsker deres egne grænser, når de er sammen med større børn
- At både små og store børn selv tager tøj på i det omfang de selv kan
- At børnenes kropsbevidsthed øges
- At børnene indgår i flere voksenstyrede lege.
Fru Frantzen:
-At børnene får mulighed for at bevæge sig meget.
-At børnene giver hinanden plads i leg. Lytter til hinanden.
-Bliver selv hjulpne og har øje for at hjælpe andre.
-Lærer at holde styr på sine egne ting.(Selvhjulpenhed)
-At børnene får, en god rutine med hygiejne.
-At de lærer i hvilken rækkefølge man går på toilettet, trækker ud, vasker hænder. Osv.
Loftet:
- Selvhjulpenhed generelt, holde styr på sine ting, forstå fælles besked, at bruge sin sunde fornuft, gode kammerater.
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- Den enkeltes udviklings fremskridt, fælles succes oplevelser.
- Sammenhørighed i gruppen
- Styrke børnenes relationer til hinanden og sammenhørighed i gruppen
- Fokus på lege med børnene, både de lege vi sætter i gang, men også de lege børnene sætter i gang.
Hvilke metoder vil vi anvende for at nå vores mål?
Slusen:
- I spisesituationer sidder mindre børn ved siden af større børn
- Barnet bliver udfordret på legepladsen ved fx. at rutche efter et større barn, eller i salen at kravle op af
stigen.
- At små børn kopierer større børn
- Det enkelte barn får en oplevelse af at turde mere end det kunne.
- At både små og store børn selv tager tøj på i det omfang de selv kan
- Vi viser vejen- og giver børnene redskaber eller genstande til at bygge videre på legen
- I planlægningen af vores aktiviteter har vi fokus på kroppen/sanser m.m fx. ved fodbad, aktiviteter i salen,
udeleg m.m.
- Vi opdeler og skaber grupper/rum hvor legen kan udvikles.
Fru Frantzen:
-Vi tager på ture hvor vi har fast makker vi følges med, når vi går på fortovet.
-Børnene er selv med til at pakke deres ting.
-Vi vil tage på løbecykeltur.
-Vi har musik og bevægelser, hvor vi leger forskellige bevægelses lege, som kræver opmærksomhed, samarbejde og
koncentration.
-Vi laver øvelser som styrker forskellige fysiske færdigheder og regler for lege. (Hop, spring, løb, stå på et ben, gå på
trapper med skift, klatre op og ned, klatre i træer, kravle, gynge, slå kolbøtter, trille, løbecykel og køre på 2 hjulet
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cykel
- Vi bruger tid på at tage tøj af og på. Opmuntrer og guider børnene og hjælper hvor det er nødvendigt.
- Leger sanglege og bevægelseslege som kræver sproglig opmærksomhed og samarbejde.
- Samarbejde med minislusen, med leg og bevægelse i salen.
Loftet:
- Træning af børnene som helt i deres eget liv: (i salen) hvem er jeg, hvor er mine styrker, hvad har jeg svært ved.
-cykeltræning: (cykel færdighed, trafik kendskab, når vi er mange i trafikken sammen)
- jeg er en del af et fællesskab, vi er alle vigtige for fællesskabet. Styrke børnenes relationer til hinanden
- Legeugen: Lære forskellige lege, turde være "den der er", turde blive fanget, vente på tur, have det sjovt
Sammen.
- Forståelse af forskelligheder, kompetencer og alder.
Hvordan vil vi inddrage og arbejde med de tre kompetencer?
Sproget:
Sproget har mange former: Talesprog - kropssprog - tegnsprog og det indgår i enhver form for kommunikation, når vi
spiser, når vi fortæller/læser historie og når vi leger.
Derfor:
leger vi med sproget når vi pjatter, laver rim og remser, snakker bagvendt, synger, diskuterer, fortæller, læser historie,
spørger, bruger ironi (humor) forklarer begreber, samarbejder alle mulige steder f.eks. i garderoben, på ture, når vi
spiser og når vi leger. Vi vil i hverdagen specielt støtte de børn, som har sproglige problemer. Det vil vi gøre i
samarbejde med den tilknyttede talepædagog.
Den personlige kompetence:
Den personlige kompetence udvikles, når barnet har det godt, er værdsat og føler sig tryg og inkluderet, og rammerne
er en rar atmosfære, hvor barnet udfordres og der stilles krav, der kan honoreres, hvor man kan afprøve sin kunnen og
opleve at det lykkes/eller ikke lykkes (man lærer jo også af sine fejltagelser)
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Derfor:
Giver vi mulighed for personlig udfoldelse, at prøve sig af i daglige gøremål - tage tøj af/ på - håndtere knive, kander,
sakse og pensler - lege- fortælle - sige til og fra. Derfor understøtter vi børnenes sociale samspil med sigte på at
børnene kender og kan lide sig selv, og at de kan mestre de udfordringer de møder i deres omverden.
Den Sociale kompetencer:
Man lærer ved at være sammen med andre, se hvad andre gør og tilegne sig spilleregler, give udtryk for sin egen
mening, forhandle og give rum og plads, forstå og respektere andre. Det kræver rummelighed at kunne sætte sig i
andres sted.
Derfor:
Giver vi rum og plads til masser af leg, hvor man lærer at forhandle og løse konflikter. Vi skaber stemningen og
normerne for samværet når vi f.eks. holder børnemøde, spiser frokost, leger sanglege, bygger togbane og spiller
forskellige spil.
Derudover er vi som beskrevet i vores tilgang til børnenes leg og læring meget bevidste om det sceince didaktiske
udgangspunkt om hele tiden at ”stille” sig i det rigtige forhold (foran, ved siden eller bagved) til barnets viden og
nærmeste udviklings zone.
Hvilke politiske indsatsområder er i spil, når vi arbejder med krop og bevægelse?
Vi oplever i virkeligheden at alle 5 politiske indsatsområder er i spil.
Leg og dannelse som grundlæggende elementer i børnenes udvikling, og netop dette indsatsområdefølges op med
intensiv kompetenceudvikling for pædagoger i 2015/16. Vi har derfor udarbejdet en kommunikationsplan, med
beskrivelse af indsatsområder og tiltag, for at skabe overblik og danne rammen om et super godt tiltag. Vi har nedsat
en gruppe af pædagoger der sammen med lederen skal danne rammen om det 2 årige kompetenceudviklingsprojekt
Krop og dannelse.
Inklusion, fordi netop legen inviterer til at arbejde med inklusionen. Hos os er der en stærk bevidsthed om at legen er
noget af det mest betydningsfulde i forhold til at barnet oplever sig betydningsfuld i sin egen hverdag, og at børns
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relationer til hinanden dannes gennem legen. Derfor udarbejdes der relationsmatrix to gange årligt, som efterfølgende
danner basis for en gennemgang af alle børns relationer til voksne, børn og forældre.
Forældresamarbejdet er også i forbindelse med både inklusion og sundhed omdrejningspunkt, i forhold til at efterleve
sunde vaner både i forhold til leg, dannelse og spisevaner. Vi rådgiver og stiller vores viden til rådighed, både
struktureret og mere uformelt. Det er afgørende for en positiv og sund udvikling for det enkelte barn at barnet oplever
at de voksne og forældrene har en tæt og god relation.
Læring er også i spil. Den læring barnet opnår gennem legen og gennem planlagte aktiviteter/sceince mv. betyder at
barnet lærer at afkode fællesskaber og danne relationer, samt erfare ny viden gennem kroppen og gennem den dialog
der er med den voksne.
Vi bruger It i mange sammenhænge. Personalet og forældrene er stille og roligt ved at lære at bruge børneroden.
Derudover bruger vi forskellige IT programmer i det pædagogiske arbejde. Kahoot, Imovie og Bookcreator er de mest
brugte.
Øge brug af it værktøjer:
Vi arbejder med forskellige IT programmer i det pædagogiske arbejde. Imovie og Bookcreator er de mest brugte.
Til de større børn har vi en computer. På den er der 4 læringsspil. Her lærer børnene at bruge mus og tastatur.
Skolegruppen bruger Bookcreator i forbindelse med overgangen til skolen.
Ipads bruges til at tage billeder med hvorefter de lægges på børneroden.
Der bruges mindre filmbidder af hverdagen til at snakke med børnene om hvad der sker i hverdagen.
Vi bruger at tage ”postkort” af børnene så forældrene kan få et ”postkort” til at tale med deres barn om.
Børnene deltager i søgning på nettet sammen med de voksne
Der tages billeder af hverdagen som børnene snakker om på børnenmødet.
Der arbejdes med de pædagogiske spil som talepædagogerne og legeteket anbefaler.
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4.3. Natur og naturfænomener/ at arbejde med naturvidenskab /science

Natur og
naturfænomener

Hvad vil vi? / vores mål
Vi ved at: Naturen og naturfænomener har stor betydning for barndommen - elementerne - oplevelse af liv og dødforståelse af verden / naturen.
Derfor:
Leger vi med vand, laver bål, laver mudder, går ud i regn og blæst, sol og slud, bruger sneen, går i skoven og ser på
levende og døde dyr, dyrespor og lort, ser på væltede træer og finder bær og svampe og samler visne blade. Vi laver
spireforsøg, undres sammen og eksperimenterer. Vi ser på oversvømmelser og solformørkelser Vi samler affald og
snakker om at passe på naturen.
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Mål:
Vi bruger skoven som vores undringskasse. Men det er vigtigt for os at huske på, at børnene ikke automatisk lærer ved
at være i naturen. Måske får de øje på noget der vækker deres nysgerrighed, men selvom det sker, kan børnene
komme til et punkt, hvor de ikke kan komme videre i deres egen undersøgelse. Så skal den voksne træde til med sin
faglige viden, og bidrage så barnets viden forstyrres, udvikles og fornyes. Dette skal gøres på en måde, så der sættes
yderligere skub i barnets nysgerrighed og lyst til at undersøge, og således at barnet får de rigtige faglige navne på ting
og beskriver fænomener fagligt korrekt.
Hvilke metoder vil vi anvende for at nå vores mål?
Fru Frantzen:
- Børnene hjælper selv med at pakke rygsække når vi skal på tur. Vi skiftes til at gå forrest og holder forskellige børn i
hånden (man kan godt have mange venner)
- Selvbestemmelse. Man skal gøre det man kan. (selvhjulpenhed) børnene skal øve sig i at blive så selvhjulpne som
muligt (under hensyntagen til alder og udvikling) Man skal øve sig i det som er svært. At børnene føler glæde og
stolthed når de lærer at mestre noget nyt.
- At de kan tage tøj af og på, at de kan hælde vand op, uden at spilde, rydde op efter sig, sætte tallerken og
kop på bakke.
- Medbestemmelse. Børnene skal delagtiggøres i ting der skal ske. Vi skal være opmærksomme og iagttage, hvad der
optager dem, som udgangspunkt for valg af aktiviteter. Hvad vurderer vi de har brug for at lære/stifte bekendtskab
med.
- Vi tager på ture i skoven, hvor vi er opmærksomme på årstidernes skiften, vejret, dyr og planter og medbringer
passende udstyr til undersøgelse og eksperimenter.
- Vi laver enkle forsøg og eksperimenter i mindre grupper, med det som optager børnene og hvad vi tror er spændende
for dem at blive præsenteret for.
Loftet:
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skovture:
- sceince, viden om skoven og hvordan skoven materiale kan bruges, vores ansvar for naturen, finde spor, hente
juletræ.

Hvordan vil vi inddrage og arbejde med de tre kompetencer?
Sproget:
Sproget har mange former: Talesprog - kropssprog - tegnsprog og det indgår i enhver form for kommunikation, når vi
spiser, når vi fortæller/læser historie og når vi leger.
Derfor:
leger vi med sproget når vi pjatter, laver rim og remser, snakker bagvendt, synger, diskuterer, fortæller, læser historie,
spørger, bruger ironi (humor) forklarer begreber, samarbejder alle mulige steder f.eks. i garderoben, på ture, når vi
spiser og når vi leger. Vi vil i hverdagen specielt støtte de børn, som har sproglige problemer. Det vil vi gøre i
samarbejde med den tilknyttede talepædagog.
Den personlige kompetence:
Den personlige kompetence udvikles, når barnet har det godt, er værdsat og føler sig tryg og inkluderet, og rammerne
er en rar atmosfære, hvor barnet udfordres og der stilles krav, der kan honoreres, hvor man kan afprøve sin kunnen og
opleve at det lykkes/eller ikke lykkes (man lærer jo også af sine fejltagelser)
Derfor:
Giver vi mulighed for personlig udfoldelse, at prøve sig af i daglige gøremål - tage tøj af/ på - håndtere knive, kander,
sakse og pensler - lege- fortælle - sige til og fra. Derfor understøtter vi børnenes sociale samspil med sigte på at
børnene kender og kan lide sig selv, og at de kan mestre de udfordringer de møder i deres omverden.
Den Sociale kompetencer:
Man lærer ved at være sammen med andre, se hvad andre gør og tilegne sig spilleregler, give udtryk for sin egen
mening, forhandle og give rum og plads, forstå og respektere andre. Det kræver rummelighed at kunne sætte sig i
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andres sted.
Derfor:
Giver vi rum og plads til masser af leg, hvor man lærer at forhandle og løse konflikter. Vi skaber stemningen og
normerne for samværet når vi f.eks. holder børnemøde, spiser frokost, leger sanglege, bygger togbane og spiller
forskellige spil.
Derudover er vi som beskrevet i vores tilgang til børnenes leg og læring meget bevidste om det sceince didaktiske
udgangspunkt om hele tiden at ”stille” sig i det rigtige forhold( foran, ved siden eller bagved) til barnets viden og
nærmeste udviklings zone.
Hvilke politiske indsatsområder vil vi arbejde fokuseret med og hvordan?
Vi oplever i virkeligheden at alle 5 politiske indsatsområder er i spil.
Leg og dannelse som grundlæggende elementer i børnenes udvikling, og netop dette indsatsområdefølges op med
intensiv kompetenceudvikling for pædagoger i 2015/16. Vi har derfor udarbejdet en kommunikationsplan, med
beskrivelse af indsatsområder og tiltag, for at skabe overblik og danne rammen om et super godt tiltag. Vi har nedsat
en gruppe af pædagoger der sammen med lederen skal danne rammen om det 2 årige kompetenceudviklingsprojekt
Krop og dannelse.
Inklusion, fordi netop legen inviterer til at arbejde med inklusionen. Hos os er der en stærk bevidsthed om at legen er
noget af det mest betydningsfulde i forhold til at barnet oplever sig betydningsfuld i sin egen hverdag, og at børns
relationer til hinanden dannes gennem legen. Derfor udarbejdes der relationsmatrix to gange årligt, som efterfølgende
danner basis for en gennemgang af alle børns relationer til voksne, børn og forældre.
Forældresamarbejdet er også i forbindelse med både inklusion og sundhed omdrejningspunkt, i forhold til at efterleve
sunde vaner både i forhold til leg, dannelse og spisevaner. Vi rådgiver og stiller vores viden til rådighed, både
struktureret og mere uformelt. Det er afgørende for en positiv og sund udvikling for det enkelte barn at barnet oplever
at de voksne og forældrene har en tæt og god relation.
Læring er også i spil. Den læring barnet opnår gennem legen og gennem planlagte aktiviteter/sceince mv. betyder at
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barnet lærer at afkode fællesskaber og danne relationer, samt erfare ny viden gennem kroppen og gennem den dialog
der er med den voksne.
Vi bruger It i mange sammenhænge. Personalet og forældrene er stille og roligt ved at lære at bruge børneroden.
Derudover bruger vi forskellige IT programmer i det pædagogiske arbejde. Kahoot, Imovie og Bookcreator er de mest
brugte.
Sceince blive i langt højere grad end før tilgodeset, efter at en pædagog er blevet uddannet gennem diplommodulet.
Det betyder at der arbejdes struktureret, kvalificeret, fokuseret og fremadrettet med feltet.
Øge brug af it værktøjer:
Vi arbejder med forskellige IT programmer i det pædagogiske arbejde. Imovie og Bookcreator er de mest brugte.
Til de større børn har vi en computer. På den er der 4 læringsspil. Her lærer børnene at bruge mus og tastatur.
Skolegruppen bruger Bookcreator i forbindelse med overgangen til skolen.
Ipads bruges til at tage billeder med hvorefter de lægges på børneroden.
Der bruges mindre filmbidder af hverdagen til at snakke med børnene om hvad der sker i hverdagen.
Vi bruger at tage ”postkort” af børnene så forældrene kan få et ”postkort” til at tale med deres barn om.
Børnene deltager i søgning på nettet sammen med de voksne
Der tages billeder af hverdagen som børnene snakker om på børnenmødet.
Der arbejdes med de pædagogiske spil som talepædagogerne og legeteket anbefaler.
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Kultur og
kulturelle
udtryksformer

4.4. Kultur og kulturelle udtryksformer

Hvad vil vi? / vores mål
Vi ved at:
De kulturelle udtryksformer og værdier er vigtige for dannelsen af vores egen identitet og forståelse af hvad/hvor vi
kommer fra og verden omkring os.
Derfor:
Derfor formidler vi vores værdier, når vi videregiver vores traditioner: Fejrer og forbereder højtiderne, overleverer
sanglege, læser historier, synger, går i teatret, hører musik, når vi holder børnemøder og når vi selv forbereder og
holder sommerfester. Også i vores samarbejde med kirken og foreningerne i byen videregiver vi traditioner og værdier.
Dannelse er et centralt omdrejningspunkt i Asylet. Det er grundlæggende at børnene dannes gennem deres forståelse
af sig selv i det direkte samspil med de voksne og de andre børn. Barnets evne til selvbevidsthed. Det vil sige evnen til
at have et billede af eller en forestilling om og et svar på: Hvem er jeg? – og man kunne tilføje: lige nu! For dannelse er
altid en proces. Hen over livet ændres vores opfattelse af, hvem vi er.
En god dannelsesproces er derfor ikke et resultat af tvang, men forudsætter tværtimod et ønske om at blive dannet.
Derfor arbejder vi med normer i stedet for regler.
Mål:
Slusen:
-At vi vil udvide deres begrebsverden, og sætte fokus på ord/ billeder der er relateret til leg og venskaber
-At børnene sætter ord på det de gerne vil have( legesituationer/mad)
-At børnene lærer at dele legetøjet
-At børnene får sagt fra overfor hinanden- så bid, slå mindskes.
-At børnene selv kan forsyne sig ved måltider
Fru Frantzen:
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-Følge egne og andres ideer.
-At børnene lærer at italesætte, hvad de gerne vil
-At børnene lærer at dele legetøj.
-At børnene ikke tager legetøj fra hinanden uden at spørge.
-Lærer begrebet at skiftes, vente på tur.
-Tale ordentligt til hinanden. Lytte til andre.
-Respektere hinanden.
-At børnene bliver delagtiggjort og hørt og kan udtrykke deres ønsker og behov på en forståelig måde. glæde over, at
blive forstået.
Loftet:
-aha oplevelser og stjernestunder, gode fællesskaber, som senere kan blive til gode barndomsminder.
- Læring om hvordan vi taler med hinanden og opfører os overfor hinanden.
- Læring om forskellige følelser.
Hvilke metoder vil vi anvende for at nå vores mål?
Slusen:
- Vi fastholder en struktur der tilgodeser fællesskabet og de fælles aktiviteter
- Vi er åbne for spontane besøg hos hinanden på stuerne
- Vi laver billedlotteri og andet billede materiale med konkrete fotos af venskaber og børn.
- Vi opfordrer og hjælper børnene med at udtrykke sig/kommunikere
- Vi bakker dem op og anerkender dem i situationen/samt viser dem ved vores egen kroppe hvordan man
kan kommunikere.
- Vi sætter tid af og giver plads og ro til det
- Vi trækker os og begrænser serviceringen
Fru Frantzen:
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- Vi bruger tid på at tage tøj af og på. Opmuntrer og guider børnene og hjælper hvor det er nødvendigt.
- Delagtiggør børnene i daglige gøremål med mad, borddækning, oprydning og klargøring.
- Børnene er med til at vælge bøger til højtlæsning, vælge sange til børnemøde.
- Vi er opmærksomme på børnenes ideer og bruger dem i leg.
- Samarbejde med minislusen, med leg og bevægelse i salen.
- I dagligdags situationer er vi hele tiden opmærksomme på at guide og vejlede børnene, samt lytte og
iagttage, for at forstå børnenes forskellige udfordringer.
Loftet:
- fælles oplevelser: (gå i dybden med en historie og genfortælle den på forskellige kreative måder)
teater/ drama, historie læsning, kreativ formidling.
-Opmærksomme børn der kan holde fokus og koncentration i aktiviteter og når der læses historie, samarbejdsvilje i
lege og aktiviteter, positive initiativer og intentioner.
Sommerfest ugen: optræden. At turde stå på en scene og optræde.
Venskabsserien: arbejder med forskellige genkendelige situationer og problematikker i børnenes hverdag
Kreativt udtryk: Arbejder med følelserne.
Hvordan vil vi inddrage og arbejde med de tre kompetencer?
Sproget:
Sproget har mange former: Talesprog - kropssprog - tegnsprog og det indgår i enhver form for kommunikation, når vi
spiser, når vi fortæller/læser historie og når vi leger.
Derfor:
leger vi med sproget når vi pjatter, laver rim og remser, snakker bagvendt, synger, diskuterer, fortæller, læser historie,
spørger, bruger ironi (humor) forklarer begreber, samarbejder alle mulige steder f.eks. i garderoben, på ture, når vi
spiser og når vi leger. Vi vil i hverdagen specielt støtte de børn, som har sproglige problemer. Det vil vi gøre i
samarbejde med den tilknyttede talepædagog.
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Den personlige kompetence:
Den personlige kompetence udvikles, når barnet har det godt, er værdsat og føler sig tryg og inkluderet, og rammerne
er en rar atmosfære, hvor barnet udfordres og der stilles krav, der kan honoreres, hvor man kan afprøve sin kunnen og
opleve at det lykkes/eller ikke lykkes (man lærer jo også af sine fejltagelser)
Derfor:
Giver vi mulighed for personlig udfoldelse, at prøve sig af i daglige gøremål - tage tøj af/ på - håndtere knive, kander,
sakse og pensler - lege- fortælle - sige til og fra. Derfor understøtter vi børnenes sociale samspil med sigte på at
børnene kender og kan lide sig selv, og at de kan mestre de udfordringer de møder i deres omverden.
Den Sociale kompetencer:
Man lærer ved at være sammen med andre, se hvad andre gør og tilegne sig spilleregler, give udtryk for sin egen
mening, forhandle og give rum og plads, forstå og respektere andre. Det kræver rummelighed at kunne sætte sig i
andres sted.
Derfor:
Giver vi rum og plads til masser af leg, hvor man lærer at forhandle og løse konflikter. Vi skaber stemningen og
normerne for samværet når vi f.eks. holder børnemøde, spiser frokost, leger sanglege, bygger togbane og spiller
forskellige spil.
Derudover er vi som beskrevet i vores tilgang til børnenes leg og læring meget bevidste om det sceince didaktiske
udgangspunkt om hele tiden at ”stille” sig i det rigtige forhold( foran, ved siden eller bagved) til barnets viden og
nærmeste udviklings zone.
Hvilke politiske indsatsområder vil vi arbejde fokuseret med og hvordan?
Vi oplever i virkeligheden at alle 5 politiske indsatsområder er i spil.
Leg og dannelse som grundlæggende elementer i børnenes udvikling, og netop dette indsatsområdefølges op med
intensiv kompetenceudvikling for pædagoger i 2015/16. Vi har derfor udarbejdet en kommunikationsplan, med
beskrivelse af indsatsområder og tiltag, for at skabe overblik og danne rammen om et super godt tiltag. Vi har nedsat
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en gruppe af pædagoger der sammen med lederen skal danne rammen om det 2 årige kompetenceudviklingsprojekt
Krop og dannelse.
Inklusion, fordi netop legen inviterer til at arbejde med inklusionen. Hos os er der en stærk bevidsthed om at legen er
noget af det mest betydningsfulde i forhold til at barnet oplever sig betydningsfuld i sin egen hverdag, og at børns
relationer til hinanden dannes gennem legen. Derfor udarbejdes der relationsmatrix to gange årligt, som efterfølgende
danner basis for en gennemgang af alle børns relationer til voksne, børn og forældre.
Forældresamarbejdet er også i forbindelse med både inklusion og sundhed omdrejningspunkt, i forhold til at efterleve
sunde vaner både i forhold til leg, dannelse og spisevaner. Vi rådgiver og stiller vores viden til rådighed, både
struktureret og mere uformelt. Det er afgørende for en positiv og sund udvikling for det enkelte barn at barnet oplever
at de voksne og forældrene har en tæt og god relation.
Læring er også i spil. Den læring barnet opnår gennem legen og gennem planlagte aktiviteter/sceince mv. betyder at
barnet lærer at afkode fællesskaber og danne relationer, samt erfare ny viden gennem kroppen og gennem den dialog
der er med den voksne.
Øge brug af it værktøjer:
Vi arbejder med forskellige IT programmer i det pædagogiske arbejde. Imovie og Bookcreator er de mest brugte.
Til de større børn har vi en computer. På den er der 4 læringsspil. Her lærer børnene at bruge mus og tastatur.
Skolegruppen bruger Bookcreator i forbindelse med overgangen til skolen.
Ipads bruges til at tage billeder med hvorefter de lægges på børneroden.
Der bruges mindre filmbidder af hverdagen til at snakke med børnene om hvad der sker i hverdagen.
Vi bruger at tage ”postkort” af børnene så forældrene kan få et ”postkort” til at tale med deres barn om.
Børnene deltager i søgning på nettet sammen med de voksne
Der tages billeder af hverdagen som børnene snakker om på børnenmødet.
Der arbejdes med de pædagogiske spil som talepædagogerne og legeteket anbefaler.
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4.5. Årsplan
•Påskefrokost
•Byfest forberedelser intensiveres
•Fælles temauge med Kessers hus og dokumentation
•Forældrearbejdsdag
•Skolegruppen samarbejder med skolen
•Optælling sygefravær uge 20
•Vi cykler
•Mini Sceince festival

•Fastelavn
•Påskehygge
•Fællesuge med Kessers hus. Fokus
på årstema og dokumentation
•Start forberedelse til Byfest
•Pædagogsik handleplan
udarbejdes
•Relationsmatrix runde 1
•Optælling sygefravær uge 4
•125 års fødselsdag forberedes

•Hallowene
•Fællesuge med Kessers hus
og dokumentation
•Julegaveværksted
•Wellnessuge Kessers hus
•Årstema og mål dannes
•Optælling sygefravær uge 42
•Hente juletræ
•Kirkebesøg og farvel til nissen
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1. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal
•Overgang til Kessershus for skolebørn
•Fællestema uge med Kessers hus og dokumentation
•Relationsmatrix runde 2
•Optælling sygefravær uge 35
•Vi cykler
•Mega sceince festival

5.0. Bilag
5.1. Skemapakke til pædagogisk handleplan
I Hillerød kommune arbejdes der med dokumentation og evaluering ud fra tre overordnede skemaer:


Tegn på læring



Aktionslæring



Relationsmatrix

Derudover er medsendt Mål-matrix, som også er et anvendeligt skema.
Hvordan der arbejdes med skemaerne konkretiseres nedenfor:
Når dokumentation og evaluering igangsættes i den enkelte institution, anbefales det, at institutionerne starter med
at kigge på personalegruppens/den voksnes egen læring, da dette er afgørende for, hvordan den pædagogiske
praksis imødekommer børnenes trivsel, læring og udvikling. Arbejdet med den voksnes læring sker gennem:
Aktionslæringsskemaet. Skemaet understreger den voksnes egen positionering og betydning, når pædagogen skal
til at formulere…
Børnenes læringsforløb, som udarbejdes gennem: Tegn på læring.
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Praksis- og læringsfortællingen udarbejdes imellem de to processer i Tegn på læring-materialet. Det betyder, at
første del af Tegn på læring-materialet udfyldes i første proces: at sætte ord på læring. Når denne del er beskrevet,
iværksættes praksisforløbet. Med afsæt i den pædagogiske praksis formuleres det egentlige forløb i praksis- og
læringsfortællingen. Når denne del er udarbejdet, udarbejdes sidste del af Tegn på læring-materialet: at evaluere
læring. Derudover er evt. her, hvor det enkelte dagtilbud kan indsætte de metoder og øvrige skemaer, som skønnes
at have relevans for det enkelte dagtilbuds dokumentation og evalueringsproces.
I Hillerød kommune arbejdes der med relationsdannelse og inklusion af børn og familier i hvert enkelt dagtilbud.
Dette arbejde dokumenteres og evalueres gennem: Relationsmatrix.
For at sikre at vores aktiviteter er fremmende og velvalgte for vores mål – kan I anvende MÅL Matrix.
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5.2. Aktionslæringsskema - Formulering af problemstilling

Formulering af

Konkretisering af

Første aktion

Hypotese

problemstilling

problemstillingen

(eksperiment)

(en begrundet
antagelse om, hvad
aktionen fører til)

Ex.

Hvordan kommer

Hvilket eksperiment

Hvad tror I, aktionen

Hvordan bliver I som

problemstillingen til

kunne afprøves?

fører til?

voksne bedre til at

udtryk i den

Har I erfaringer med

Formulering af

være nysgerrige på

pædagogiske praksis?

at prøve noget

hypotese:

børnenes
nysgerrighed?

lignende?
I hvilke situationer?
Hvorfor er
problemstillingen
interessant?
Hvad gør I allerede
for at blive klogere på
problemstillingen?
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Hvori består det nye?

5.3. Tegn på Læring

44

45

46

47

5.4. Praksis- og læringsfortælling med fotodokumentation

Dato:

n:

Udfyldt af:

Dokumentation (Billeder,

Institution:

Historien:

tegninger el. lign.)
Institutionens
valgte Tema:

Foto 2: Indledning

Indledning

Foto 1: Kerne

Kerne

Foto 3: Afslutning

Afslutning

*
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Historiens titel:

Hvad skete der?
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Hvad kunne det næste være?

5.5. Relationsmatrix
Børnehus og Stue:
Voksen/forældre relation:

Barn/Barn relation:

Mor:
Far:
Mor:
Far:
Mor:
Far:
Mor:
Far:
Mor:
Far:
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Barnet er
forankret i
relationer

Negativ

Perifer

God

negativ

Perifer

God

Varm og
særlig

Mor:
Far:

Barnet er ikke
forankret i
relationer
(giver anledning
til bekymring).

Voksen/Barn relation:
Barnets navn:

Barnet er ikke
forankret i
relationer

Medarbejders navn:

5.6 Matrix – mål matrix: når vi vores mål med de valgte aktiviteter?

mål
aktiviteter
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0

– point = ingen værdi

1

– point = lidt værdi

2

– point = nogen værdi

3

– point = stor værdig

Eksempel: Skovuge
mål

At styrke børns

At fremme børns

At lære børn om

SUM

venskaber

nysgerrighed

naturen

Busturen

2

0

0

2

Bål

1

2

1

3

Forhindringsbanen

2

2

1

5

aktiviteter

Point:
4

– point = ingen værdi

5

– point = lidt værdi

6

– point = nogen værdi

7

– point = stor værdig

Ved at holde aktivitet op mod mål gives der score. De aktiviteter der giver laveste score i forhold til mål bør overvejes.
For at komme i skoven skal I måske med bussen, men det kan være, som her, at personalet har vurderet, at denne aktivitet ikke fremmede
målene – hvorfor aktiviteten ikke skal medregnes som en pædagogisk aktivitet.
Man bør ligeledes overveje, om der skal en anden aktivitet til at nå de opsatte mål end bål aktivitet.
For at sikre at baggrund for vurdering i scoren kan I anvende:
Praksisfortællinger, tegn på læring, video, billeddokumentation etc.
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