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Hvem er vi? 
 

Børnehuset Svanen ligger i Gadstrup, en lille by syd for Roskilde. Vi er en mindre integreret institution med 

1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. Huset er centralt beliggende mellem den lokale skole og byens 

sportshal hvilket giver os rig mulighed for at bruge deres faciliteter aktivt i hverdagen.  

I Svanen er vi som det faste personale, 6 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter og 1 medhjælper og en 

køkken dame. Derudover har vi periodevis studerende fra pædagog uddannelsen og den pædagogiske 

assistent uddannelsen.  

I vores hus anerkendes børn som unikke personer med hver deres forudsætninger. Vores pædagogik tager 

udgangspunkt i et børneperspektiv hvor vi vægter nære, trygge og tillids skabende relationer til både børn 

og forældre. Vi vægter nærvær, tryghed og omsorg som udgangspunktet for barnets udvikling, trivsel, 

læring og dannelse. Det er det pædagogiske personales ansvar at organisere og rammesætte læringsmiljøer 

der kan tilgodese dette. 

Adresse: Børnehuset Svanen. Ramsømaglevej 17 D. 4621 Gadstrup. Tlf: 46318760 

Pædagogisk leder: Helle Nielsen 

 

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel 

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk 

placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

 

 

  



 

4 

 

Pædagogisk grundlag 

 
 

 

”De centrale elementer er:  

 Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

 Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på 

en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

 Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. 

 Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og 

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske 

personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for 

arbejdet med børns læring. 

 Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og 

barnets læring. 

 Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns 

sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for 

arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i 

dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens 

andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til 

stede i nogle sammenhænge end andre.” 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 Børnesyn 

 Dannelse og børneperspektiv 

 Leg 

 Læring  

 Børnefællesskaber.  

 

 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os 

og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

Frokost situationen: 

I frokostsituationen sidder børnene opdelt i mindre grupper sammen med en voksen. Her er den 

lille børnegruppe i centrum og fokus er på det nære og trygge læringsmiljø omkring bordet. Det er 

den voksnes ansvar at skabe en ramme der er udviklende for både børnegruppen og det enkelte 

barn uanset dets forudsætninger. Børnene stimuleres til at være aktivt deltagende og barnets bidrag 

ses som væsentligt for dets læring, trivsel, udvikling og dannelse. Under frokosten er fokus på 

processen og ikke ”produktet”, altså hvilke kompetencer barnet tilegner sig under frokosten i 

processen. 

Gruppedag: 

I Svanen arbejdes der med aldersopdelte grupper to gange om ugen. Den voksne er 

rammesættende for aktiviteternes karakter ud fra et børneperspektiv og det er den voksnes ansvar 

at sikrer deltagelses muligheder for alle børn uanset barnets forudsætninger eller udviklingsniveau. 

Aktiviteterne tager udgangspunkt i børnegruppens sammensætning samt den aktuelle 

børnegruppes behov. Aktiviteterne er alsidige og børnene har medindflydelse på processen. 
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Legeplads: 

På legepladsen er det som primært børnenes egen frie leg der er dominerende. Her har vi som 

pædagogisk personale skabt forskellige læringsmiljøer i form af områder hvor der leges med vores 

udendørs aktivitetskasser, legehuse, sandkasser, tippier, cykler, vandbane osv. Vores 

udendørsmiljø og børnenes leg er med til at fremme børnenes fantasi, nysgerrighed og 

børnegruppens sociale kompetencer. Det pædagogiske personale stimulerer til nysgerrighed og 

opmuntrer til leg i forskellige sammenhæng. På legepladsen har vi høns og små nyttehaver som 

børnene inddrages i at passe og pleje året rundt.   

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at 

trives, lære, udvikle sig og dannes? 

 

Legepladsen: 

Tiden på legepladsen efter frokosten er organiseret så den tilgodeser børnenes egen spontane og 

frie leg. Her er et alsidigt miljø hvor børnene har mulighed for at lege alene og sammen i større 

eller mindre grupper. Der er plads og mulighed for vild fysisk udfoldelse samt ro og fordybelse. 

På legepladsen har vi bl.a. fem aktivitetskasser som indeholder følgende: Dinusauerer, Tusser og 

tegnepapir, Bøger og tæppe, Gryder, potter og pander samt en kasse med Lego Duplo. Kasserne 
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bliver sat frem af det pædagogiske personale på udvalgte steder der tilgodeser brugen af kassens 

indhold. 

Gruppedag: 

Vi organiserer to dage om ugen hvor der arbejdes i aldersopdelte grupper. Her arbejdes med 

pædagogiske tilrettelagte aktiviteter hvor der tager udgangspunkt i børnegruppens sammensætning 

og deres aktuelle behov. Aktiviteterne planlægges ud fra et børneperspektiv hvor arbejdet med 

barnets spor vægtes højt. 

Modtagelse af børn om morgenen i fællesrummet: 

Ved modtagelse af børn om morgenen i fællesrummet vægter vi genkendelighed i rutinen. Dette 

gør vi for at skabe tryghed og forudsigelighed hos det enkelte barn og des forældre. Der er fokus 

på det tætte samspil mellem børn og voksne. Vi som personale er opmærksomme på at opretholde 

en kultur hvor vi hilser på både børn og forældre og siger god morgen til hinanden.  

Børnene opfordres til at være aktivt deltagende ved morgenmaden. Morgenmaden, dækning af 

bordet og oprydningen derefter giver barnet et utal af muligheder for aktiv deltagelse uanset dets 

forudsætninger.  

  

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 
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Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

 

Legegruppe arrangement: 

I Savnen har vi årligt et arrangement for legegruppen som er børnehavens yngste børnegruppe. 

Arrangementet er for forældre, børn og deres søskende. Baggrunden for tiltaget er at vi som 

personale får sået det første frø for forældre samarbejdet, både os imellem, men også mellem 

forældrene på tværs af de to stuerne. Ved arrangementet deltager lederen, en pædagog og en 

pædagogisk assistent. 

Ved arrangementet holdes et oplæg om hvordan og hvorfor vi arbejder med at inkludere og sikre 

alle børn deltagelses muligheder i fællesskabet. Endvidere informeres om hvordan de som forældre 

kan støtte op om vores inkluderende arbejde ved fx at lave legeaftaler i hjemmet og hvad dette gør 

for både det enkelte barn og børnegruppens trivsel og læring. 

Samtaler: 

Det pædagogiske personale er meget opmærksomt på det enkelte barns og børnegruppens trivsel 

og læring. Vi tilstræber en kort snak hver dag om det enkelte barns trivsel og læring. Dette foregår 

som oftest i garderoben ved aflevering eller ved afhentning af barnet.  

Endvidere afholdes en årlig samtale ud fra dialog redskabet: Hjernen og Hjertet. Derudover 

tilbyder, eller indkalder vi til samtale ved behov. 

Vi er bevidste om at forældre og børn er forskellige, derfor differentieres forældre samarbejdet.  
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Børn i udsatte positioner 

 
 

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

 

I Svanen er et særligt fokus på at den voksne prioriterer interaktionen til barnet i en udsat position. 

Vi tilrettelægger et læringsmiljø der tilgodeser barnet deltagelses muligheder, fx ved at 

sammensætte en mindre børnegruppe hvor der laves målrettet aktiviteter alt efter barnets 

udviklingsniveau og behov. Et barn i en udsat position mødes altid med positive forventninger på 

lige fod med alle andre børn. Vi arbejder med tidlig indsats, tværprofessionelt samarbejde (PPR) 

og et tæt forældresamarbejde. 

De pædagogiske rutiner 

I vores pædagogiske rutiner er der rig mulighed for at skabe et aktivt deltagelses rum for barnet i 

en udsat position. Her har barnet mulighed for at øve sig, blive udfordret og opleve følelsen af 

mestring på dets aktuelle udviklingsniveau. 

I Svanen skaber vi et læringsmiljø omkring frokosten der giver mulighed for at øve sig på bl.a. 

følgende: sproget, at tage initiativ, at skabe relationer, udvikle finmotorikken, udvikle 

grovmotorikken, stimulere den matematiske sans, øve balancen, turtagning mm. Vi spiser i mindre 

grupper med en primær voksen tilknyttet hver gruppe/bord. Fokus er på at skabe et trygt og nært 

læringmiljø omkring bordet med udviklingsbetingelser der tilgodeser alle børn uanset dets 

forudsætninger.  
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 
 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 

sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den 

relevante aldersgruppe.) 

 

I Svanen er barnet det sidste år af børnehaven del at en storegruppe. Vores pædagogiske 

læringsmiljø for storegruppen tager udgangspunkt i at børnene skal styrkes i deres sociale 

kompetencer. Dette for at barnet skal opnå positive erfaringer med at deltage i dagtilbuddets 

sociale fællesskab. Disse erfaringer skal de brug og trække på når de starter i skolen hvor alt er 

nyt. 

 

Eksempler på særlige tiltag for storegruppen 

Storegruppens forældre indkaldes til forældremøde i efteråret inden skolestart hvor der informeres 

om hvad det indebærer at være barn i storegruppen og hvordan de som forældre kan støtte op om 

barnets udvikling og læring indtil skolestart. Fx ved at invitere nye kammerater med hjem. Øget 

krav til barnets selvhjulpenhed, herunder toiletbesøg, små pligter i hjemmet, højtlæsning, kan 

cykle på en cykel med pedaler uden støttehjul og meget mere. 

Efter jul opstartes heltetræning som er en ugentlig formiddag i sportshallen hvor der arbejdes med 

vedholdenhed, mod, selvregulering, impulskontrol og koncentration gennem en legende tilgang. 

I foråret arbejdes med emnet: Mig og min krop, et overgangsprojekt der kører på tværs af 

dagtilbud og skole hvor barnet får begyndende erfaring med at lave små ”opgaver” i en mappe. 
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Tillige bliver de bekendte med deres egen og kammeraternes udvikling fra nyfødte til skoleparat 

barn. 

Der arrangeres i foråret en tur til Boserup skov hvor børnene får mulighed for at møde 

storegruppebørnene fra de andre daginstitutioner i byen. Dette tiltag er baseret på at børnene skal 

lære hinanden at kende inden start i SFO`en. På turen bliver børnene opdelt i grupper og laver 

forskellige aktiviteter sammen. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

 

Vi bruger ofte vores lokalområde. Eksempler her på: Vi går ture til de forskellige legepladser. 

Bruger mosen. Besøger kirken. Bruger biblioteket og de tilbud de har i form af at se teater, 

fortællinger og højt læsning. Vi får ugentligt besøg af en besøgsven, en ældre borger af 

lokalsamfundet. Vi besøger skolen og bruger deres faciliteter. Vi bruger sportshallen og de 

tilhørende udendørsbaner. 

 

Læringsmiljøet ved biblioteksbesøg 

Læringsmiljøet på biblioteket giver børnene mulighed for at stifte bekendtskab med forskelligt og 

varieret litteratur. De får oplevelsen af at være på besøg og skal indordne sig under gældende 

normer og regler for hvordan man agere i det offentlige rum.  
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Læringsmiljøets tilrettelæggelse ved besøg af besøgsven 

Ved besøg af husets besøgsven har det pædagogiske personale på forhånd udvalgt en lille 

børnegruppe som får den særlige oplevelse af at tilbringe formiddagen i fordybelse med fx højt 

læsning, modellervoks, klipning af julepynt, lægge pusle spil, spille spil, lege osv. Børnegruppen 

er sammensat på baggrund af relationer og alder. Aktivisternes karakter varierer alt efter 

børnegruppens udviklingsniveau og behov. Aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med 

besøgsvennen og det pædagogiske personale. 

 
 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

 

Det fysiske børnemiljø 

Svanen er et hus der er mobilt indrettet, hvilket giver mulighed for hurtigt at indrette 

læringsmiljøer tilpasset børnenes aktuelle behov. Dette tilgodeser fx muligheden for plads til 

fysisk udfoldelse eller opdeling af mindre rum til stille aktiviteter. Til hver stue er et tilstødende 

lille lokale som bruges til leg og planlagte aktiviteter. Hver stue og fællesrummet er indrettet med 

både mobile og faste akustik paneler der sænke støjniveauet. Alle borde i huset har 

støjreducerende linelium  på bordpladen og der er monteret filt under stolene. Husets ”møbler” 

herunder stole, borde, garderober, reoler og toiletter er indrettet så det tilgodeser børnenes 

selvhjulpenhed. 
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Det psykiske børnemiljø 

I svanen er det det pædagogiske personale der går forrest som tydelige retningsvisende voksne, 

både hvad angår måden vi taler på til hinanden samt hvordan vi omgås hinanden.  Vi accepterer 

ikke grove drillerier og eller mobning, derfor arbejdes der i perioder forbyggende med dette 

gennem bl.a. ”fri for moberi”. Vi bruger bl.a. vores rutinepædagogik som redskab til at arbejde 

med genkendelighed og forudsigelighed for børnegruppen. 

Personalet i Svanen vægter et nært og trygt samspil til hvert barn og alle børn værdsættes for deres 

forskellighed og deres unikke jeg. I Svanen skal tonen og accepten både mellem børn og de voksne 

være præget af respekt, tolerance og anerkendelse. 

 

Det æstetiske børnemiljø  

Det æstetiske børnemiljø i Svanen er primært båret af børnenes egen virksomhed. Vi lægger vægt 

på at æstetikken virker stimulerende og inspirerer børnenes fantasi og leg. Vi har indrettet 

institutionen så der er tydelige afgrænset legezoner både inde og ude. 
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