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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske 
arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende 
dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med 
eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 

Forældrekontaktudvalget har bidraget til læreplanen i afsnittet 

om Samarbejde med forældre om børns læring i 

Bullerby 
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med 
udgangspunkt i det fælles pædagogiske 
grundlag samt de seks læreplanstemaer og de 
tilhørende pædagogiske mål for sammen-
hængen mellem det pædagogiske læringsmiljø 
og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 
læreplan er dagtilbudsloven og dens 
overordnede formålsbestemmelse samt den 
tilhørende bekendtgørelse. Loven og 
bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen  
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer 
og indhold.  

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Hvem er vi i Bullerby? 

 
Faciliteter og læringsmiljøer i Bullerby 

Børnehuset består af to huse: en vuggestue og en børnehave, der ligger lige overfor hinanden. Vi 

ligger i en skøn oase midt i Ejboparken. 

Når du indskriver dit barn i Vuggestuen, er du automatisk sikret plads i Børnehaven. 

Bullerby er et børnehus med 38 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, vi er 35 ansatte fordelt på 

pædagogisk leder, pædagoger, pædagogisk assistenter, pædagogstuderende, pædagogmedhjæl-

per og køkkenmedarbejdere.  

Vi er en del af område Midtvest, der består af 7 børnehuse og en børnehave med en fælles områ-

deleder. 

 

Vuggestuen 

Består af tre aldersopdelte stuer. Snullerne, hvor de yngste vuggestuebørn går. Krusedullerne, 

hvor de mellemste vuggestuebørn går og Skrupsakkerne, hvor de ældste vuggestuebørn går. 

På hver stue er tilknyttet badeværelse med vinduer ind til stuen. Der er udgang til legepladsen fra 

hver stue. På mellemgruppen og storegruppen er der ingen høje borde og voksenstole. 

Krusedullerne spiser i vores spisecafé, og Skrupsakkerne spiser i vores atelier. Om eftermiddagen 

spises eftermiddagsmaden sammen i caféen. 

Der er separat indgang med garderober til Krusedullerne og Skrupsakkernes afdeling. 

Skrupsakkerne (de ældste) har deres egen have uden for stuen, som de bruger som et ekstra rum. 

Her har de bålsted m.m. Vi har et dejligt atelier/eksperimentarium, i denne afdeling, samt et lysrum. 

Alle stuer er indrettet efter børnenes nysgerrighed jvf. Nysgerrighedens pædagogik (læs mere se-

nere). Derfor vil man se, at indretningen løbende ændrer sig, alt efter hvilke børn, vi har, hvilket 

projektforløb vi har gang i, og hvad der optager børnene. 

Desuden er stuerne tilpasset det alderstrin, børnene har, således at børnene tilbydes materialer og 

rum efter deres udvikling.  
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Børnehaven 

Børnehaven består af tre aldersopdelte stuer. På Regnbuen og Solstrålen går de 3-4 årige børn. 

På Stjerneskuddet går de børn, der året efter skal starte i skole. 

Hver stue består af et stort rum, samt to mindre rum. 

Alle stuer er indrettet efter børnenes nysgerrighed jvf. Nysgerrighedens pædagogik (læs mere se-

nere). Derfor vil man se, at indretningen løbende ændrer sig, alt efter hvilke børn vi har, hvilket pro-

jektforløb vi er i gang med, og hvad der optager børnene. 

Desuden er stuernes læringsmiljøer tilpasset det alderstrin stuerne har, således at børnene tilby-

des materialer og rum efter deres udvikling. 

Børnehaven har en stor indbydende kuperet legeplads, der i 2020 bliver renoveret og opdateret. 

Vi har en stor dejlig tumlesal, som både vuggestuen og børnehaven benytter på ugentlig basis, og 

som nabo har vi klubben, som har dyrehold, hoppepude m.m. 
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Uddrag af principper for område Midtvest: 

Vi ønsker at Områdets 8 dagtilbud skal være præget af et positivt og tillidsfuldt samarbejde 

mellem hjem og dagtilbud for at sikre barnet størst mulig trvisel, omsorg, og respekt. 

Vores værdier, kendetegn og principper på områdeplan er: 

 Involvering og engagement 

 Professionel tilgang med fokus på kerneopgaven 

 Fællesskaber både i området og lokalt med plads til forskellighed. 

Vi ønsker at opbygge og understøtte fællesskaber mellem børn-børn og børn voksne for at 

styrke social udvikling og læring.  

Trivsel, omsorg og respekt: at barnet mødes med omsorg, nærvær og respekt, som forudsæt-

ning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem nære relationer, og så barnet kan 

indgå i store og små fællesskaber. 

Alle voksne i dagtilbuddet er rollemodeller for børnene, både personale, forældre og andre, 

derfor ønsker vi at man mødes af og med:  

Imødekommenhed, gensidig respekt og interesse: forældre og børn skal føle sig velkomne, 

også når noget svært, og børnene skal opleve gode eksempler på dialog og imødekommenhed 

mellem de voksne 

Kommunikation: god, ærlig, feedback på hvordan barnets dag har været, så barnet understøttes 

gennem positive relationer mellem de voksne og mellem barn og voksen 

1.  

Et grundlæggende tillidsfuldt forhold mellem de mennesker barnet omgås, er med til at skabe 

en stærk forudsætning for at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Forældre skal trygt kunne henvende sig til personalet, og få en dialog om barnets trivsel eller få 

vejledning og guidning om forskelligt, som kan være relevant for den enkelte forælder.  

 

Udarbejdelsen af Læreplanen: 

Læreplanen er udarbejdet af personale, ledelse og forældre fortrinsvis i perioden 2019-2020. 

Forældrene i Forældrekontaktudvalget (FKU) har været inddraget undervejs via de lokale møder, 

hvor der har været debatteret konkrete emner i relation til læreplanen. 

Områdebestyrelsen har ligeledes drøftet læreplanen undervejs på Bestyrelsesmøder. 

  

På vegne af Områdebestyrelsen Midtvest, 

Anni Glindorf, områdeleder 
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Nysgerrighedens Pædagogik 

I Børnehuset Bullerby arbejder vi med vores egen pædagogiske overbevisning. 

Vi kalder det for Nysgerrighedens Pædagogik. 

Nysgerrighedens Pædagogik ud på, at være åbne og nysgerrige over for det, der optager og omgi-

ver børnene i deres liv og hverdag. 

Vi arbejder systematisk med at reflektere over vores nysgerrighed, og vi arbejder ud fra følgende 

tre værdier: 

 

- Nysgerrighed 

- Lytning 

- Tiltro 

 

Disse tre værdier skal afspejles i vores arbejde med børnene, forældrene og hinanden som kolle-

gaer. De er udgangspunkt for vores dokumentation, refleksion, evaluering og videre tænkning for 

fremtiden. Vores tre værdier afspejler sig også i det fysiske læringsmiljø, hvor vi løbende indretter 

stuerne efter børnenes spor. Målet er, at man, som forælder og barn, skal kunne se, hvad man kan 

lave i rummene, og at rummene skal symbolisere det barnesyn, vi arbejder med i Bullerby. 

 

Nysgerrighedens Pædagogik er kendetegnet ved: 

 

• Tydelig ledelse 

• Organisering og planlægning 
 
• Arbejde ud fra værdier 
 
• Barnesyn og nysgerrighed 
 
• Den voksnes rolle 
 
• Projektorienteret arbejdsform 
 
• Dokumentation 
 
• Aldersopdeling 
 
• Refleksion 
 
• Læringsmiljøer/materialer 
 
• Forældreinddragelse 
 
• Kreativitet og innovation 
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Projektorienteret arbejdsform 

I Bullerby arbejder vi med en projektorienteret arbejdsform. Dvs. at vi ud fra børnenes spor og inte-

resser vælger et emne, som stuen eller huset arbejder med i en længere periode. Processen er 

ikke forudbestemt af tid eller af de voksnes idéer, men processens form bestemmes ud fra den sy-

stematiske refleksion og evaluering, der løbende foregår. 

I projektperioden arbejdes der med de 100 sprog (se side 9), og med mange forskellige udtryksfor-

mer ud fra fx læreplanstemaerne. 

Vi arbejder med at være nysgerrige på børnenes perspektiver, og derfor kan projekttemaet skifte 

hovedfokus alt efter, hvad børnene viser os. 

På stuen kan man ydermere se og mærke projekttemaets emne ud fra dokumentation og lærings-

miljøernes indretning. 

Den projektorienterede arbejdsform, giver børnene mulighed for: 

 

• At føle sig hørt og medinddraget (demokratisk dannelse) 

• At fordybe sig og lytte 

• At observere 

• At sortere og klassificere 

• At stille en hypotese 

• At undersøge og være nysgerrig 

• At sanse 

• At drage konklusioner og have en stemme 

• At kommunikere 

 

Aldersopdeling i Bullerby 

Vi har truffet et bevidst fagligt begrundet valg ved at inddele vores hus i aldersopdelte stuer. 

Ved at aldersopdele børnene har vi mulighed for at målrette vores pædagogik og læringsmiljøer 

helt specifikt både med alderssvarende aktiviteter og med den fysiske indretning.  

På denne måde kan vi imødekomme børnenes interesser med aktiviteter og udfordringer målrettet 

deres aktuelle udviklingszone. 

Børnene oplever en stue, hvor netop deres udviklingsniveau er i fokus, og der er plads til at være 

lige nøjagtig der, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt.  

Personalet har mulighed for at specialisere deres faglige kompetencer til børnenes alders- og ud-

viklingsniveau og de bliver således ”eksperter” på netop det alderstrin, de er tilknyttet. 

Når dagligdagen og aktiviteterne tilrettelægges omkring en gruppe børn, som befinder sig i nogen-

lunde samme udviklingszone, oplever børnene en tryghed og en genkendelighed, så de får lettere 

ved at fordybe sig og plads til at udtrykke sig. Dermed bliver der også bedre mulighed for at lære 

nyt og udfolde potentialer. 
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Overgangen mellem de forskellige stuer er et vigtigt opmærksomhedspunkt; derfor forpligter vi os 

på at sikre en udviklingsstøttende overgang ved at tage udgangspunkt i barnets udviklings- og læ-

ringspotentiale og justere vores pædagogiske praksis til det enkelte barns behov.  

Når der er etableret en tryg overgang, er det vores erfaring, at skift af voksne, læringsmiljø og nye 

fællesskaber at spejle sig i, har positiv betydning for børnenes udvikling. Vi aftaler overgangen af 

det enkelte barn i tæt dialog og samarbejde med forældrene. 

 

 
 

Pædagogisk grundlag 

 

 

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-

lag.” ”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være 

kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læ-

ring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. 

De centrale elementer er:  

 Barnesyn. 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 aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

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

ske personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet 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 under-

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

”Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 

 

 

 
 

 

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

hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

I Bullerby er vores barnesyn grundstenen for hele vores arbejde. 

Vi har i mere end 10 år arbejdet målrettet med vores barnesyn som en forudsætning for at ar-

bejde med Nysgerrighedens Pædagogik. Dvs., at vi hele tiden udfordrer os selv i, hvordan vi tæn-

ker om barnet, omtaler barnet, ser barnet og er sammen med barnet. Vi udfordrer med andre ord 

vores børneperspektiv og spørger os selv og hinanden om vores perspektiv på barnet. Ser vi bar-

net med et udefra perspektiv, hvor vi forsøger at tænke og se på, hvad der er godt for barnet, og 

hvad barnet har brug for, eller ser vi barnet med et indefra perspektiv, hvor vi rent faktisk forsøger 

at sætte os ind i barnets sted; følelser og tanker. 

For os er der en markant forskel i disse måder at indtage et børneperspektiv. 

 

Vores tanker om barnet i Bullerby er: 

• At være barn har en værdi i sig selv 

• Barnet er nysgerrigt og vil lære noget 

• Barnet er medskaber til egen læring og viden 

• Barnet har en iboende kraft, intelligens og kreativitet 

• Barnet behøver en voksen til at udforske verden sammen med 

• Den voksne skal udfordre barnets tanker 

• Barnet er en del af et demokratisk fællesskab 

• At være (being) er et mål i sig selv 

 

Vi har i flere år arbejdet målrettet med begrebet dannelse. 

 

Barnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 

Leg, Læring og Børnefællesskaber i Bullerby 
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Vi filosoferer sammen om, hvordan børnene dannes gennem deres tid i Bullerby, og hvilke men-

nesker, vi gerne vil se dem udvikle sig til i fremtiden. 

Vi har et kæmpe ansvar for, gennem dannende processer, at sikre at børnene bliver demokratisk 

tænkende, omfavnende, kærlige, empatiske, kreative og solidariske mennesker, der har tro på 

livet, deres omverden og dem selv. 

Vi har gennem vores inspiration fra Reggio Emilia pædagogikken, og dens grundlægger Loris Ma-

laguzzi, ladet os inspirere af filosofien, om at børn fødes med 100 sprog, men frarøves de 99. 

Det er vores opgave at udvikle og bevare så mange af disse sprog som muligt gennem børnenes 

tid her i Bullerby. 

Vi arbejder derfor ud fra, at denne læring sker gennem legen og i børnefællesskaberne, som bar-

net møder i Bullerby. 

I Bullerby er vi optagede af legen, og vi går på opdagelse i børnenes leg ved bl.a. at observere, 

hvor børnene leger og hvilke læringsstationer, der optager dem. 

Vi har desuden arbejdet med legemanuskripter, hvor vi arbejder med at udvikle legen og legens 

roller og rekvisitter. 

Leg, læring og børnefællesskaber kræver engagerede voksne, der formår at strukturere, plan-

lægge, inkludere og indrette, så alle børn har en plads i fællesskabet. 

Derfor kigger vi altid på vores rolle som voksne, og hvordan vi, via vores barnesyn, kan skabe de 

bedste dannelsespotentialer og børnefællesskaber for børnene bl.a. via deres leg. 
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Pædagogisk læringsmiljø i Bullerby 

 

 

 

 

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

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

For os i Bullerby handler det pædagogiske læringsmiljø mest af alt om de voksnes faglighed, en-

gagement og tilgang.  

At opbygge et pædagogisk læringsmiljø hele dagen handler for os om at reflektere, planlægge og 

gennemtænke vores pædagogiske praksis, således at børnenes læring ikke er baseret på tilfæl-

digheder. 

Vi bruger derfor tid på vores ugentlige stuemøder til at planlægge vores projektarbejde via aktivi-

teter i mindre grupper. 

Alle vores personalemøder bruger vi på at tale pædagogik, faglighed og didaktik. 

 

Systematisk kvalitetsarbejde 

I Bullerby kalder vi den didaktiske planlægning af vores hverdag for systematisk kvalitets arbejde. 

Dette arbejde er i flere niveauer: 

Overordnet arbejder vi med en projektorienteret arbejdsgang, hvor hver stue arbejder med et pro-

jekttema. Dette projekttema kører ikke med en stopdato, men snarere indtil børnegruppen virker 

færdig med projektet. 

Projektet evalueres løbende og tager form efter, hvad børnene viser os undervejs. 

I planlægningsdelen arbejder vi ud fra læreplanstemaerne. 

Vi reflekterer løbende på refleksionsmøder over børnenes spor og nysgerrighed og bringer erfa-

ringerne ind i projektet (se mere i afsnittet Evalueringskultur s. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som voksne i Bullerby skal vi 

være ydmygt og modigt eksperimenterende, observerende og 

reflekterende i nuet. 
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Samarbejde med forældre om børns læring i 

Bullerby 

 

 

 

 

 

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

I Bullerby har vi et tæt forældresamarbejde, som tager udgangspunkt i barnets trivsel og udvik-

ling.  

Vi prioriterer dialogen og kontakten i dagligdagen, det være sig på stuen eller i garderoben. 

Gennem det nære forældresamarbejde får vi en unik viden omkring barnet fra forældrene. 

For at synliggøre det pædagogiske arbejde og delagtiggøre forældrene arbejder vi med ugeplaner 

og månedsbreve, som bl.a. beskriver dagligdagens struktur, projekter og refleksioner. 

Ud over den daglige dialog i afleverings- og hentetiden afholder vi årlige forældresamtaler med 

udgangspunkt i redskabet Dialogredskabet.  

Her udfylder både forældre og vi redskabet, og under forældresamtalen har vi en dialog om, hvad 

vi ser og oplever ift. barnets generelle trivsel og udvikling.  

Såfremt vi, eller forældrene, er bekymrede over barnets trivsel og udvikling, vil holde en opføl-

gende samtale om dette (se næste afsnit).  

I vuggestuen arbejder vi med redskabet Sprogtrappen, der hjælper os med at vurdere om barnet 

er alderssvarende i dets sproglige udvikling. 

Vi laver sprogvurderinger på de børn (fra 3 år), som vi vurderer har brug for et sprogligt løft.  

Vi bruger desuden vores forældreforum Forældrekontaktudvalget til at tale om pædagogiske til-

tag, idéudveksle m.m. Her taler vi om emner som forældredeltagelse på ture, forældrearrange-

menter, information om den pædagogiske tanke og vision. 

Vi vil gerne inddrage forældrene i at være nysgerrige på børnenes perspektiver, og dette øver vi 

os i ved fx forældremøder, hvor nogle stuer inddrager forældrene i udarbejdelsen af projekttema-

beskrivelse, brainstorming på temaer, læringsmiljø, tanker om dannelse m.m. Forældrene kan bi-

drage med idéer til temaer ud fra, hvad børnene er optaget af derhjemme. 

Vi bruger forældrenes kendskab til barnet ved at spørge ind til, hvad der fx er barnets yndlingsle-

getøj, livret, familiemedlemmer. Vi kan udveksle billeder, små historier m.m. 

Vi forsøger at forberede forældrene godt på forældresamtaler om svære emner, således at mø-

derne bliver konstruktive. Dette gør vi ved at give en dagsorden i god tid og inddrage forældrene i 

eventuelle bekymringer tidligt. 

Vi arbejder løbende med at udvikle måder, hvorpå vi kan få et større og bredere forældresamar-

bejde. Disse refleksioner har vi bl.a. i Forældrekontaktudvalget. 
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Vi bestræber os på at kigge på os selv, for konstant at udvikle og forbedre vores information, vo-

res dialog og ved at huske at inddrage forældrene i vores tanker og praksis. Ved at inddrage de-

res perspektiv på praksis og give dem adgang til vores tanker får de mulighed for at tage del og få 

ejerskab over de pædagogiske aktiviteter og projekter. Dette tror vi på på styrker samarbejdet og 

positivt påvirker den daglig kontakt. 

 

 

 

Børn i udsatte positioner i Bullerby 

 

 

 

 

 

 

 

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 børnehuset Bullerby siger vi, at Børn er børn. Dvs. at alle børn skal tilbydes muligheder for at 

lære og udvikle sig. Det er vores fornemste opgave at bekæmpe ulighed i børnegruppen og i 

samfundet. 

Vi mener samtidig, at børn skal behandles forskelligt for at blive behandlet lige, og derfor arbejder 

vi i Bullerby med at tilrettelægge vores læringsmiljø og aktiviteter, så alle børn tilgodeses. Vi be-

stræber os på, at alle børn får mulighed for at deltage i fællesskaber. 

Det kan bl.a. handle om at arbejde i små grupper, således at det sproglige og sociale læringsmiljø 

optimeres.  

Vi tror på, at arbejdet med mindre børnegrupper gør, at den voksne kan give mere nærvær og op-

mærksomhed til den enkelte og herigennem guide og være tæt på barnet i den nære relation. 

Bullerby består af børn og familier med forskellige kulturelle og sociale forudsætninger. Det være 

sig sprogligt, socialt og emotionelt. Dette ser vi som udgangspunkt som en styrke, og noget der 

kan bidrage til et nuanceret syn på tilværelsen, praksis, forældresamarbejdet – at vi kan lære no-

get af hinandens forskelligheder? 

Men hvis vi oplever, at et barn ikke trives eller ikke udvikler sig, så taler vi altid med forældrene. 

Herefter kigger vi som udgangspunkt på, om der er noget i vores læringsmiljø, der kan ændres for 

at skabe mere trivsel og udvikling.  

Vi kigger på, om vi forbereder barnet nok på de rutiner, vi har. Vi kigger på, om barnet eksklude-

res fra fællesskabet, og hvad vi kan gøre for, at barnet bliver en del af et meningsfuldt fællesskab. 

Nogle gange søger vi hjælp fra vores tværfaglige samarbejdspartnere i PPR (Pædagogisk Psyko-

logisk Rådgivning). Vi benytter desuden et redskab, der hedder Roskilde Modellen. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen i 

Bullerby 

 

 

 

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

skaber sammenhæng til børnehaveklassen?  

På Stjerneskuddet, som er vores storebørnsgruppe i børnehaven, arbejder vi primært med sprog-

lige, sociale og eksekutive kompetencer i forhold til at skabe sammenhæng med børnehaveklas-

sen. 

 

De sproglige kompetencer er vigtige fordi: 

 Erfaringer og studier viser, at de sproglige kompetencer, er grundlæggende for gode læse    

kundskaber videre i skolen. 

   Vi oplever, at flere børn har behov for ekstra fokus på den sproglige udvikling. 

   Sproget giver bedre muligheder for deltagelse i sociale fællesskaber. 

 

De sociale kompetencer er vigtige fordi: 

 At kunne begå sig i sociale fællesskaber er vigtigt, når man skal starte i skole. Børnene skal 

lære at forhandle, indgå kompromiser og løse konflikter. 

 Vi vil give alle børn kompetencer til at deltage i og være medskabere af sociale fællesska-

ber. 

 For at børnene trives i børnefællesskaber, skal de have mulighed for at træne/øve og ud- 

vikle empati, og de skal kunne sætte sig ind i og/eller have forståelse for den andens følel-

ser og intentioner. 

 

De eksekutive kompetencer er vigtige fordi: 

 Som en del af børnenes udvikling fra lille til større, skal de kunne begå sig i større grupper. 

 De skal øve sig i at udsætte egne behov og se fordele i dette, for at være en del af gruppen 

og dens behov. 

 Vente på tur, lytte og være opmærksomme på andre. På Stjerneskuddet arbejder vi ikke 

kun med én af disse kompetencer ad gangen. De er en indarbejdet del af vores hverdag og 

pædagogiske aktiviteter. 
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Vi arbejder projektorienteret, hvor vi har et emne, der er aktuelt i en længere periode . Vi plan-

lægger de overordnende mål og aktiviteter fælles og via refleksion indtænkes mål for sociale, 

sproglige og eksekutive kompetencer. 

Et projektforløb indeholder både gruppeaktiviteter i små grupper (3-8 børn) og i større grupper. 

Vi kommer på ture, læser dialogisk læsning, laver kreative aktiviteter og fysiske lege som alle 

har en rød tråd inden for emnet. Derudover har vi også et fokus på emnet og læringsmålene lø-

bende igennem dagen, ved spisning, i garderoben, ved leg, læringsstationer mm. 

 

 

                                              Mimbo Jimbo og de store elefanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vores projektforløb emmer hele stuen af vores tema. Vi er alle fokuseret på samme emne og 

får samme referenceramme. Vi hænger billeder og tegninger op, vores samtaler ved spisning og 

i garderoben kan referere til emnet, og de voksne laver læringsstationer, som giver mulighed for 

at afprøve og lege med de nye emner, ord og oplevelser. 

Ydermere vil personalet informere løbende om emnet og mål til forældrene. Forældrene vil evt. 

få en kopi af bogen med hjem, så de også kan læse og samtale om emnet med deres barn. 

Læringsmiljø 

Små grupper, 

3-8 børn 

 

 

Dialogisk læsning 

hvad handler historien 

om? 

 

Underemner: 

Dyr, Familie, Rim 

 

Fokusord 

SLÆGT, ØRKEN, osv. (syn-

liggørelse af egen læring og 

udvidelse af ordforråd) 

 

Ture 

Zoologisk have (se dyrene). 

nærområde (børnenes fami-

lie), Boserup (lege elefanter, 

samarbejdsøvelser) osv. 

Kreative forløb 

Tegne/ male (familie, 

Mimbo Jimbo) 

 

Læringsmålene er en del af alle aktiviteter. 

sociale og/eller eksekutive læringsmål. 

F.eks. 

 At vente på tur 

 Lytte på andre 

 dele med andre. 

 

 

Sanglege 

En elefant kom mache-

rende. Mon du bemærket 

har.. 

De voksnes rolle 

 Guide 

 Sætte ord på 

 Lytte på børne-

perspektiver 
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På Stjerneskuddet leger vi også med bogstaver og bogstavslyde. Vi arbejder ikke med selve al-

fabetet, men leger med lydende og børnenes genkendelse af egne og venners navn. Dette gør 

vi for at vække eller fastholde børnenes interesse og nysgerrighed omkring det skrevne sprog. 

Vi leger også med matematikken. Eksempelvis tæller vi, hvor mange børn, der er til samling, 

hvor mange piger, drenge, voksne, hvem er der flest af? 

Som voksne har vi en opmærksomhed på den overgang børnene står overfor, og vi samarbejder 

derfor med skolerne. Vores primære samarbejdsskole er Tjørnegårdskolen. 

Dette samarbejde sker i en tæt dialog med forældrene. 

I løbet af børnenes år på Stjerneskuddet, besøger alle stuens børn Tjørnegårdskolen og dennes 

SFO to gange. Én gang kun med de børn, der er skrevet op til skolen, hvor vi bl.a. også kommer 

ind i BH-klassen og oplever lidt af deres hverdag.  

Derudover får vi besøg to til tre gange af personalet fra Tjørnegårdsskolens SFO, som oplever 

vores hverdag, ser hvad børnene laver og bliver synlige for børnene. 

Ydermere har stuen adopteret ting fra skolen, så når børnene starter i børnehaveklassen, vil no-

get være genkendeligt. Fx at de farver skolen bruger på konsonanter og vokaler, bruger vi også i 

børnehaven på børnenes skuffer. 

Vi besøger også gerne de andre skoler, vi har børn der skal gå på, men det er en opvejning af, 

hvor mange børn, der er tale om, ressourcer og børnenes aktuelle behov. Vi samarbejder også 

med PPR omkring overgangen. 

Stjerneskuddet deltager også i områdets fællesaktiviteter i forhold til skolestart. Vi mødes på 

tværs af områdets børnehaver med de fremtidige skolebørn. Vi har to dage i skoven, hvor bør-

nene har mulighed for at mødes og lave aktiviteter med de andre børn, der også skal starte på 

deres skole, og mødes igen til fælles afslutningsfest på Tjørnegårdskolen. 

I vores børnehave arrangerer vi ydermere en afslutningstur for førskolebørnene i april og en af-

slutningsfest for børn og forældre, inden de stopper. 
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Inddragelse af lokalsamfundet 

I Bullerby arbejder vi bevidst med at inddrage lokalsamfundet i vores hverdag. Bl.a. kan nævnes 

vores årlige samarbejde med Roskilde Festivalen, hvor vi også holder festivaluge i Bullerby, vi 

kommer på besøg på pladsen m.m. 

Vi har et tæt samarbejde med boligselskabet og med biblioteket i forhold til projekter o.l. 

Vi vil i fremtiden gerne have et endnu tættere samarbejde med fx: 

 

 Det kreative hus for børn 

 Benytte forældrekompetencer  

(læge, politimand, håndværk,  

brandmand, mekaniker) 

 Lokale kunstnere  

 Naturcenter i Boserup 

 Seværdigheder i Roskilde 

 Brandstation 

 Plejehjem  

 Genbrugsstation (ARGO) 

 Plejehjem 

 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

I forbindelse med vores Roskilde Festival uge, 

har vi samarbejdet med folkene bag festivalen 

og med Visit Roskilde om at få fx rigtige  

festivalarmbånd til børnene. Vi har fået vimpler, 

kæmpe orange badeænder og festivaltelte. 

Dette har gjort, at vi, i Roskilde festival ugen, har  

kunnet skabe et fantastisk læringsmiljø, der  

emmer af festivalstemning og farven orange. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 
 

I Bullerby har vi, siden 2010, arbejdet målrettet med at optimere og udvikle på vores fysiske og 

æstetiske børnemiljø. 

Vi forsøger så vidt muligt at indrette vores institution med masser af små læringsstationer, der ta-

ger udgangspunkt i dét, børnene er optagede af og samtidig afspejler det projekttema, vi arbejder 

med på den enkelte stue. 

To gange om året, i august og januar, bruger personalet et helt personalemøde på at gentænke 

og nyindrette, således at læringsstationerne altid er inspirerende, lækre, indbydende og æstetiske 

at se på og være i. 

Vi kigger bl.a. på rummet ud fra følgende parametre 
 

 
Det nysgerrige og kreative rum:  
 

• Mulighed for selv at eksperimentere 

• Materialer i børnehøjde 

• Mulighed for at kombinere alle mulige materialer 

• Mulighed for kreativ leg og tænkning 

 

”Miljøet er dokumentationen for det 

børnesyn, der eksisterer i institutionen.” 
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Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

I Bullerby har vi den overbevisning, at læringsmiljøet er meget afhængigt af den voksne. 

Som voksen er det vigtigt at være tæt på børnene - at være i børnehøjde. Først i denne nærhed 

ser vi, hvad der optager børnene, og hvad de taler om. Vi kan derefter stille os selv spørgsmå-

lene: 

• Hvad optager dem? 

• Hvor befinder de sig? 

• Hvad er deres relationer indbyrdes og til de voksne? 

• Hvad er deres perspektiv? 

 

Det er vigtigt at huske på, at den voksne selv er en del af læringsmiljøet og er med til at sætte en 

dagsorden for læringsmiljøets muligheder. Derfor er det vigtigt at den voksne: 

 

• Kan begejstres af børnenes idéer 

• Er deltagende og i børnehøjde  

• Kan skabe deltagelsesmuligheder 

• Kan gå foran, ved siden af og bagved 

• Kan være Nysgerrig 

• Kan Lytte med både ører, sanser og øjne 

• Kan have Tiltro 

 

I Bullerby er vi inspireret af Charlotte Ringsmoses tanker om forskellige elementer/zoner i lærings-

miljøet. Vi forsøger derfor at følgende zoner er tilstede: 

 

• Legezone/stationer med tydelige temaer (med mulighed for interaktioner og socialt sam-

spil) 

• Aktivitets zone her kan den voksne tilbyde aktiviteter 

• Bevægelseszone med mulighed for at røre sig 

• Stillezone med mulighed for at trække sig, høre musik, læse, hvile sig m.m. 
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Legezone 

Aktivitetszone 
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De seks læreplanstemaer 

 

 
 

 

Alsidig personlig udvikling 

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets 

erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37 
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Vores pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i Nysgerrighedens Pædagogik, herunder 

værdierne Nysgerrighed, lytning og tiltro. 

Vores læringsmiljøer skal understøtter, at børnene kan engagere sig i leg og aktiviteter, der  

inviterer dem til at udfolde, udforske og erfare sig selv og hinanden på nye måder. Heri- 

gennem viser vi nysgerrighed på børnenes perspektiver og tanker. 

Vi guider børnene i at lytte til hinanden, og dermed erfarer børnene vigtigheden af at være op-

mærksomme på andres og deres oplevelser af, perspektiver på og meninger om verden. 

Vores læringsmiljø skal være foranderligt og tage udgangspunkt i dét, børnene er optagede af 

og deres nærmeste udviklingszone. Herigennem kan vi vise, at vi har tiltro til børnene og deres 

ageren i omgivelserne 
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Hvordan tager temaet udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag? 

Dannelse og børneperspektiv er det tema fra det pædagogiske grundlag, vi ser er en uund-

gåelig del af den alsidige personlige udvikling. 

Vi ønsker, at børnene dannes til at være deltagelseskompetente, og det betyder, at vi, som 

voksne, skal give børnene muligheder for at øve sig i at balancere mellem at være i iagtta-

gende og lyttende positioner og i initiativtagende og talende positioner.  

Vi skal som voksne øve os i at se barnets perspektiv i alle sammenhænge. Dette gør vi i en 

tæt dialog og i samarbejde med forældrene. 

 

Hvordan ses temaet i samspil med de øvrige læreplanstemaer? 

Vi tænker, at Kommunikation og sprog er et læreplanstema, der kan sættes i samspil med 

den Alsidige personlige udvikling, da det er vigtigt, at vi, som voksne, er opmærksomme på at 

alle børn har en stemme i fællesskabet uanset deres sproglige kompetencer. 

Vi skal vise, at i Bullerby bliver man set, hørt og forstået. Dette kræver, at vi som voksne er 

nærværende, og at vi bruger vores faglighed og fornemmelseskunst til at møde barnet, hvor 

det er i dets udvikling og anerkende dets perspektiver og oplevelser. Med dette tilstræber vi, at 

børnene får en oplevelse af at være medskabere af egen hverdag og egen personlige udvik-

ling. 

I Bullerby skaber vi, via refleksion over børnenes spor, observationer og kendskab til det en-

kelte barn, samtaler af høj kvalitet i alle sammenhænge, og dette medfører, at børnene får vi-

den om sig selv, hinanden og deres omverden. 

I vuggestuen handler det om at se det lille barn og sætte ord på dets hensigter og være med til 

at udtrykke glæde, angst, jubel, venskab m.m. 

I børnehaven kan det handle om, at vi tør skabe samtaler, der er nysgerrige på børnenes per-

spektiver og teser om verden og livet, og at vi tager disse alvorligt. 

Vi skal turde tage emner op som livet, døden, venskaber, uvenskaber, frygt, glæde m.m. 

 

Eksempel fra vuggestue: 

På Skrupsakkerne har hvert barn deres egen kurv med skiftetøj. Kurvene står, tilgængeligt for 

børnene, på en reol på badeværelset. Her lægges tøjet, når der soves til middag. Medbragt le-

getøj hjemmefra lægges også heri og oftest også sutter og sovebamser. Børnene holder me-

get af at gå ud og kigge i deres kurve, hvilket de får lov til. Efter middagsluren findes tøjet frem 

igen, og hvis der i kurven ligger en yndlings skiftebluse, er det helt ok at tage den på. Børnene 

vælger således deres eget tøj, når de står op. Her får de mulighed for at sætte deres eget af-

tryk på hverdagen. 
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Eksempel fra børnehave: 

I børnehaven arbejder vi ud fra en projektorienteret tilgang, hvor vi fordyber os i et emne over 

længere tid. Gerne over flere måneder. Dette betyder, at vores hverdag er præget af, at vi 

voksne inspirerer med nyt omkring et emne (fx ved at læse bøger om emnet). Herefter udvikler 

projektet sig i samspil med børnenes ideer, input, og hvad de er særligt optagede af.  

På denne måde deltager børnene i skabelsen af projektet og i hvilke aktiviteter, vi igangsætter. 

Dette oplever vi fx i vores ”Regnbueprojekt”, når vi sammen undersøger, hvor regnbuen kom-

mer fra, eller om det virkelig kan passe, at der kommer regnbuer, når enhjørninger prutter?  

Her undersøger vi sammen og tager på oplevelser sammen.  

En gruppe børn, har fx bygget deres egen regnbue i gips. En anden gruppe har været særligt 

nysgerrige på de arktiske dyr, som lever omkring isbjørnen (fra deres bog omkring den regn-

buefarvede isbjørn). En tredje gruppe børn har eksperimenteret omkring regnbuens mange far-

ver.  

I vores hverdag er vi opmærksomme på, at alle børn får en stemme og, at deres idéer bliver 

hørt. Vi opdeler ofte børnene i mindre grupper, med plads til mere nærvær og mulighed for den 

enkelte i at øve sig i at være både iagttagende og initiativtagende.  
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Social udvikling 

 

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer 

og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor 

de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte 

forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og 

læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre 

børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, 

legetøj m.m. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

I Bullerby arbejder vi grundlæggende med at planlægge vores pædagogiske praksis med ud-

gangspunkt i små fællesskaber, hvor der er mulighed for at blive set, hørt og forstået for den, 

man er som menneske. I de små fællesskaber er der bedre mulighed for at lytte og være nys-

gerrige på børnenes perspektiver, og de voksne kan møde børnene med positive forventninger 

og en tiltro, der gør, at børnene får mod på livet og dannes som nysgerrige og livsduelige men-

nesker. 

 

Hvordan tager temaet udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag? 

Vi tror på, at Legen har en central betydning for børnenes sociale udvikling og dannelse som 

menneske. 

De voksne skal være tæt på børnene via nærværende aktiviteter med legen som primær 

adgang til barnets tanker og perspektiver. Gennem legen skabes der deltagelsesmuligheder. 
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Den voksne skal her kunne gå foran, ved siden af og bagved alt afhængig af, hvad børnene har 

brug for, og hvor de er i deres udvikling. 

Børnefællesskaber er afgørende for, at barnet kan deltage og føle sig inkluderet i en gruppe. 

Vi, som pædagogisk personale, skal derfor have blik for både den enkelte og for fællesskabet. 

Det er vores ansvar at medvirke til, at alle børn, uanset forudsætninger, bliver inkluderet i et fæl-

lesskab. Dette ansvar deler vi med forældrene, som ligeledes også har et ansvar i at møde alle i 

Bullerby med anerkendelse og respekt. 

 

Hvordan ses teamet i samspil med de øvrige læreplanstemaer? 

Det læreplanstema, vi tænker spiller godt sammen med den Sociale udvikling, er Alsidig per-

sonlig udvikling. I Bullerby, arbejder vi meget med at klæde det enkelte barn på til at kunne 

indgå i det sociale fælleskab. Dette gør vi, ved at understøtte børnene i at kunne udtrykke følel-

ser og være i konflikter på en hensigtsmæssig måde uden at miste gåpåmodet. 

 

I Bullerby arbejder vi systematisk med vores læringsmiljø. Vi arbejder målrettet med, at der skal 

være nok små legestationer, og at der skal være meget af de materialer og legetøj, der er i den 

enkelte legestation. Samtidig skal miljøerne fremstå indbydende og æstetiske. 

I planlægning af projekter, ture, samling og dagligdagens rutiner tager de voksne højde for både 

det enkelte barns perspektiv og for fællesskabet. Hvordan gør vi aktiviteten interessant for alle? 

Hvordan bringer vi børnenes kompetencer ind i fællesskabet? 

Vi skal, som voksne, være fagligt dygtige og sammen reflektere over, hvordan vi får øje på bar-

nets perspektiv, og hvordan vi kan skabe meningsfulde fællesskaber for alle.  

Dette gør vi bl.a. via praksisfortællinger og refleksionsmøder stuevis og på tværs af stuer. 

Vi støtter børnenes leg. Vi opdeler børnene i grupper, så vi hele tiden har fokus på børnefælles-

skaber. Sammensætningen af børn kan variere på tværs af køn, alder og formåen. Når vi deler 

grupper op, har vi mange pædagogiske didaktiske overvejelser, hvor vi skaber rum til social ud-

vikling.  Vi giver plads til, at børnene kan få forskellige oplevelser i grupperne, så vi hele tiden 

rammer deres NUZO (nærmeste udviklingszone). Vi vil gerne kunne guide børnene i leg, det 

kan være konstrueret leg eller fri leg. Vi deler os gerne i grupper og sender grupper ud af huset, 

så vi kan give plads på stuerne til at guide de tilbageværende børn og rammesætte deres soci-

ale samspil. Det kan være i dukkekrogen, hvor børnenes leg bliver rammesat af den voksne, 

som guider dem i f.eks. restaurantleg, hvor der er menukort, opvask, og madlavning. 
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Eksempel fra vuggestue: 

Fire af de store børn på Snullerstuen har selv taget initiativ til at sidde tæt sammen i kuben og 

har taget figurerne Babblarna med derind.  

Ved siden af sidder et femte barn, som godt kan være lidt sensitiv og deltager på afstand. Bør-

nene sidder og udveksler Babblar mellem hinanden (børnene indgår i det sociale fællesskab). 

Den begyndende forståelse for empati og relationsdannelse spirer og børnene ser hinanden.  

Den voksne sidder lige udenfor og er med i nærværet sammen med børnene og kan følge med i 

børnenes leg og sætte ord på intentionerne og initiativerne. De voksne understøtter fællesska-

bet og de forskellige deltagelsesmuligheder, der kan opstå.  

Vi oplever, at børnene er meget mere fordybede og får mere øje på hinanden i aktiviteten og le-

gen, specielt når den voksne er tilstede og er nærværende ved bl.a. at guide, sætte ord på in-

tentioner og initiativer og udvikle på legen.  

Den voksne begynder på et tidspunkt at få en Babblar til at hoppe og spørger børnene, om de-

res Babblar også kan hoppe. Børnene kigger nysgerrigt på den voksne og begynder at hoppe 

med deres Babblar. De kigger på hinandens hoppende Babblar og griner, mens de siger 

”hoppe”, ”hoppe”, ”hoppe”. De har et fællesskab omkring Babblarna (det fælles tredje) og snak-

ker om de forskellige figurer. Et af børnene henter sengen til en af Babblarna, og nu skal den 

puttes og sove. Børnene udvikler selv legen og er fordybet i længere tid. De voksne afbryder 

ikke legen, hvilket giver børnene medbestemmelse og selvbestemmelse over situationen, som 

kan understøtte en demokratisk dannelse. 

 

Eksempel fra børnehave 

Når de ældste i børnehaven er i salen, bliver der leget en masse lege med henblik på barnets 

sociale udvikling. Børnene bliver fx opdelt i grupper på 3-4, når vi leger farvestafet.  

I legen opbygges et samarbejde, hvor ét barn fra gruppen skal hente et farvekort, aflevere det til 

den næste i gruppen, som så gentager. De hepper på hinanden, er opmærksomme på hinan-

den, hjælper hinanden og vinder i fællesskab.  

Der bliver arbejdet med, at den voksne hjælper barnet med at sætte ord på handlingen og inten-

tionen. Den voksne er opmærksom på at fremhæve det, barnet kan. Dette også for, at de andre 

børn bliver opmærksomme på det enkelte barns kompetencer.  
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Kommunikation og sprog 

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med 

barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pæda-

gogiske personale.  

Det centrale, for børns sprogtilegnelse, er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske per-

sonale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst 

om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene og at børnene 

guides til at indgå i fællesskaber med andre børn. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Sprog er en af de vigtigste forudsætninger for at kunne indgå i sociale relationer med andre 

mennesker. Det er afgørende for børns trivsel, at de føler sig som en del af et fælleskab, og at 

de har nødvendige sproglige forudsætninger for at kunne indgå i samtaler, leg og aktiviteter på 

lige fod med deres jævnaldrende kammerater. 

I Bullerby, arbejder vi med Nysgerrighedens Pædagogik og herunder værdierne Nysgerrighed, 

Lytning og Tiltro. 

For at opdage og udforske børnenes sprog kræver det nærværende voksne. Voksne der invi-

terer til samtaler om det fælles tredje og fælles opmærksomhed ved brug af understøttende 

sprogstrategier og som kontinuerligt udvider børnenes sprogrepertoire.  
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Det kræver læringsmiljøer, der understøtter, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som de kan anvende og øve i sociale fællesskaber og 

som kan bidrage til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

I Børnehuset Bullerby er der mange børn med flere sprog. Vi ser det som en vigtig del i vores 

sprogindsats at være opmærksomme på, hvor barnets modersmål er udviklingsmæssigt og 

målrette sprogindsatsen derefter. Det er særdeles vigtigt at indgå i et sprogmiljø, hvor barnet 

trygt kan udforske, afprøve og gøre sig erfaringer med det danske sprog i samspil med andre 

børn. 

 

Hvordan tager temaet udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag? 

Vi tænker, at temaet Børn i udsatte positioner er et vigtigt tema, når det handler om sproglig 

udvikling, da et af vores primære mål er at skabe lige muligheder for alle og mindre ulighed for 

alle børn på sigt. 

Derfor har vi en særlig opgave i at støtte barnets i at få et sprog, hvor det kan kommunikere og 

udtrykke sig, og dermed kan blive en aktiv deltager i børnefælleskabet. 

 

Hvordan ses temaet i samspil med de øvrige læreplanstemaer? 

Vi ser, at Kommunikation og Sprog, er i tæt samspil med læreplanstemaet, Kultur, æstetik og 

fællesskab. Det kulturelle og æstetiske element har stor sammenhængskraft med de bøger og 

sprogmaterialer, vi tilbyder børnene, samt det visuelle og æstetiske læringsmiljøer, vi laver til 

og med børnene. 

I Børnehuset Bullerby arbejder vi systematisk og sammenhængende med sprogindsatsen. 

Vi arbejder bl.a. med Sprogtrappen og Sprogvurderinger, og vi arbejder temaorienteret for at få en 

fælles referenceramme, og dét at have en fælles opmærksomhed, hvilket vi tror på skaber nærvær 

og relationer. Fælles oplevelser giver fælles sprog. Vi leger sproget frem. 

 

Eksempel fra vuggestue: 

Vi har valgt at arbejde med projekttemaet bondegårdsdyr, fordi børnene viser interesse for dyr og 

dyrelyde.  

Børnene tager på tur ned til dyrene i klubben, og herefter læses dialogisk læsning på stuen. I bo-

gen møder de dyr, der tidligere har været set på turen. En af læringsstationerne indeholder bonde-

gårdsdyr, så vi i hverdagen kan lege med dyrene og bruge de understøttende sprogstrategier til 

det overordnede tema. Der er flere af de samme slags dyr, således at der er dyr til alle børnene. 

(børnefællesskab og fælles referenceramme).   
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Eksempel fra børnehave:  

Vi har valgt at arbejde med projekttemaet ”Bukke Bruse”. For at åbne op for en fælles reference-

ramme starter vi med at læse dialogisk læsning om Bukke Bruse og leger fortællingen til samling  

via et eventyrs legespil. Børnene tager på ture, der er inspireret af emner i bogen, f.eks. ned og be-

søge gederne i klubben, en tur i zoologisk have m.v. Efterfølgende laver vi aktiviteter i mindre 

grupper, fx genfortæller vi historien med figurer fra fortællingen og tegner og maler motiver derfra. 

Vi indretter læringsmiljøet, så det giver muligheder for at arbejde med temaer i fortællingen. Te-

maer som stor-større-størst og at børnene kan lege fortællingen bl.a. ved at flytte rundt på borde, 

så de har en bro at gå over m.v. 
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Krop, sanser og bevægelse 

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 

eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og 

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

Vi arbejder ud fra en nysgerrig tilgang til det at bruge kroppen. Vores læringsmiljø skal tilbyde mu-

ligheder for at være aktive og komme op i arousel, og samtidig skal læringsmiljøet tilbyde mulig-

heder for at hvile, lege stille og komme ned i arousel. 

Vi skal have tiltro til, at børnene udfordrer sig selv ved fx mere risikoorienteret leg, og de voksne 

skal turde følge børnene i deres bevægelsesmæssige interesser som fx at klatre i træer, øve sig i 

at kravle op på trip-trap stolen eller rulle ned ad en bakke. 

Vi skal tilbyde et læringsmiljø, der giver børnene muligheder for at danne sig mange forskellige 

erfaringer med at bruge hele kroppen og alle sanser. 

Dette kræver didaktisk planlægning og et pædagogisk overblik over fx indretning på stuen, på le-

gepladsen og hvilke sansemæssige input, vi tilbyder. 
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Hvordan tager temaet udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag?  

Vi synes, at Børnefællesskaber er det tema fra det pædagogiske grundlag, der danner grobund 

for Krop, sanser og bevægelse. 

I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet en mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk og 

styrker sin evne til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, og kropslige udtryk. 

Bevægelse handler om børns aktive udforskning af verden og kroppens muligheder, såvel alene, 

som sammen med andre børn, og et aktivt pædagogisk personale i et inkluderende børnefælles-

skab. Alt dette i samspil med de fysiske omgivelser ude og inde. 

 

Hvordan ses temaet i samspil med de øvrige læreplanstemaer? 

Vi tænker, at Natur, udeliv og science, er det læreplanstema, der er i oplagt samspil til Krop, 

sanser og bevægelse. 

Naturen giver naturlige udfordringer til grovmotorikken og giver samtidig et sanseindtryk med 

dufte, lyde og smage. Samtidig understøtter naturens små insekter og kryb finmotorikken. 

I Bullerby tænker vi naturen, udeliv og vores legeplads, som en del af vores læringsmiljø og et 

sted, der giver børnene anderledes bevægelsesmuligheder, hvor børnene kan løbe, klatre, trille, 

kravle m.m. 

 

Eksempel fra vuggestue: 

Vi har blandt andet på mindstestuen gjort meget ud af vores fysiske læringsmiljø for at under-

støtte børnenes kropslige udvikling og kropslige erfaringsdannelse. 

Der skal være fysiske udfordringer, der støtter børnenes primære sanser: 

 Vestibulærsansen, balancesansen. Her har vi en sansegynge, hvor der kan sidde flere 

børn ad gangen. Gyngen, kan gynge i alle retninger 

 Den proprioseptiv sans, muskel og led sansen. Her har vi på stuen forskellige dunke i 

forskellig vægt og tyngde, som børnene går med og løfter. Vi har mange bolde, som vi ka-

ster og sparker til. Vores stue er indrettet med masser af Bobbles, som giver børnene mu-

lighed for at kravle op og ned. 

 Den taktile sans, følesansen. Vi har indrettet stuen med en masse forskellige overflader 

fx sanseplader, massagebolde, børster m.m. Disse bruger vi, mange gange i løbet af da-

gen, så børnene får mulighed for at sanse, føle, mærke sig selv og andre gennem legen. 

       Vi vælger ofte at tage forskellige sanselige materialer ind på stuen i kar. Fx ris, sne, vand, 

kinetic sand m.m. 
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Vi voksne, skal i samspillet med børnene, være nærværende, nysgerrige og observerende samt 

støtte og motivere børnene til at søge nye udfordringer. 

 

Et af de steder, hvor vuggestuebørnene har mulighed for at udforske, eksperimentere og udvise 

bevægelsesglæde, er i salen. Her er der rum for, at motorik og sanser kommer i spil for alle børn. 

Alle børn har bare tæer, således at de kan mærke de forskellige underlag, vi benytter. Vi bygger 

sammen med børnene en motorikbane, hvor der er forskelligt underlag, blødt, hårdt, ru, glat, osv. 

Når banen er bygget, begynder børnene at udforske sig selv. De afprøver banen i deres tempo, 

nogle børn har brug for at kigge og spejle sig, andre kaster sig ud i det. De voksne er nær bør-

nene og vurderer løbende, hvornår de skal gå foran, ved siden af og bagved. Gennem gentagel-

ser via forskellige former for bevægelser, bliver børnene fortrolige med deres krop, og derved får 

de erfaringer og nyt mod til at udforske sig selv endnu mere. 

 

Eksempel fra børnehave: 

På Regnbuestuen arbejder vi med mindfulness for at lære børnene at mærke deres egen krop; at 

kunne slappe af og meditere og at være sammen i en mere stille aktivitet. 

Børnene maler først deres egen afslapningssten. Stenen får et personligt udtryk, og der skrives 

navn på den. 

Børnene laver herefter mindfulness øvelser i en lille gruppe. De ligger på gulvet, lytter til deres 

vejrtrækning. De lægger deres sten på maven, og den voksne guider dem til at trække vejret 

langsomt ind og ud. 

Børnene skal mærke og se, hvordan stenen bevæger sig op og ned, når luften trækkes ind og ud. 

På denne måde eksperimenterer vi med at kunne regulere vores vejrtrækning og mærke, hvordan 

den påvirker kroppen. 

 

I Børnehaven tænker vi krop, sanser og bevægelse ind i vores hverdag, både i salen, på lege-

pladsen og på stuerne. På stuerne kan børnenes leg med stolene fx blive til en balancegang, bus 

eller en hule. Vi kan danse, lege, klæde os ud og eksperimentere med roller og identiteter. 

På legepladsen oplever vi, at børnene er meget opmærksomme på hinanden. De store hjælper 

de små med fx at komme ned fra klatretræerne. Vi ser, at børnene udforsker og guider hinanden 

til at komme op i toppen af træet.  

I Bullerby udnytter vi vores legeplads, der er i kuperet terræn, som giver gode motoriske udfor-

dringer. Vi benytter nærlæggende skov, som byder på muligheder for både at klatre, ikke kun 

følge stier, men gå i krat og kravle. Vi har en hoppepude og en tumlesal med redskaber til moto-

risk udfoldelse.  
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Natur, udeliv og science 

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, 

en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 
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Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer 

med natur, udeliv og science? 

Vi arbejder med udgangspunkt i Nysgerrighedens Pædagogik og herunder værdierne; Nysger-

righed, Lytning og Tiltro. 

Læringsmiljøet, skal tage afsæt i mulig læring og inddrage børnene som aktive medskabere af 

egen læring. Det gør vi bl.a. ved at stille åbne, nysgerrige spørgsmål til børnenes forståelse af 

sammenhænge i naturen og deres omverden.  

Det pædagogiske personale skal lytte til børnenes undren og egne spørgsmål og til børnenes 

begyndende hypotesedannelser og kategoriseringer i forhold til naturen.  

Børnene opmuntres til at foretage egne undersøgelser, støttes og guides i at turde øve sig igen 

og igen for derved at opbygge en grundlæggende tiltro til egne ideer og evner, selvom børnene 

møder modgang. Der skal være en særlig opmærksomhed på at sikre, at børn og familier i ud-

satte positioner støttes i at være i og lære om naturen. 

 

Hvordan tager temaet udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag? 

Vi ser en stor sammenhæng mellem temaet Leg fra det pædagogiske grundlag og Natur, udeliv 

og science. 

Udeliv handler blandt andet om at give børn legemuligheder og oplevelser i og med naturen, så 

de får mulighed for at lære sig selv og naturen at kende. Naturen giver et særligt rum for at 

styrke aktiv lytning og nysgerrighed, ligesom naturens rum kan udvide børnenes deltagelsesmu-

ligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur og interesser. 

Når børnene leger i naturen og med naturens materialer, er der ikke noget forudbestemt formål 

med materialerne, og derfor lægger legen i naturen op til, at børnene bruger deres fantasi og 

kreativitet. Der er højt til loftet og intet facit. 
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Hvordan ses temaet i samspil med de øvrige læreplanstemaer? 

Vi ser temaet Social udvikling i stort samspil med Natur, udeliv og science, da aktiviteter i natu-

ren giver mulighed for nye ligeværdige fællesskaber og oplevelser. 

Alle får lige deltagelsesmuligheder, da de fleste børn på forhånd har stiftet bekendtskab med 

mange elementer i naturen. 

Der er muligheder for at være fælles og solidariske om at passe på vores klode og tale om bæ-

redygtighed. 

Naturen/uderummet bliver til læringsstationer, når børn og voksne går på opdagelse sammen. 

Vi undersøger og filosoferer over det vi møder og bruger vores sanser. Vi er nysgerrige/ser/lug-

ter og mærker. Vi bruger tiden på at være undersøgende í stedet for at kun at have øje for et 

mål.  

 

Eksempel fra vuggestue: 

I sommerferien havde vi en uge med temaet vand. En voksen, hos de største vuggestuebørn, 

havde lavet nogle isklumper med forskellige materialer i fx Schleichdyr og stofkugler.  

Den voksne lagde isklumper, vandforstøvere og skeer på bordet, udenfor i solen i vores have, 

hvor det hele var tilgængeligt for børnene. Børnene eksperimenterede og gik undersøgende og 

nysgerrigt til værks og var fordybet i materialerne længe. 

Et barn lagde en stofkugle op på en smeltende isklump, og ved hjælp af forstøveren fik barnet 

kuglen til at glide ned. Dette gentog barnet igen og igen. (Det giver børnene mulighed for at 

danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhæng) 

Når de store vuggestuebørn er på tur, samler de skrald undervejs. Børnene samler skraldet op 

og de taler om, hvem der mon har smidt det. Skraldet tages med hjem og børnene lærer, at det 

ikke er godt at smide ting i naturen. 

  

  Eksempel fra børnehave: 

I forbindelse med projekttemaet Dinosaurer, har vi været på sporjagt i Hyrdehøjskoven. Vi har 

fundet alverdens aftryk og spor i skovstierne. Nogle børn var helt overbevidste om, at alle spor 

kom fra dem selv, andre fandt mønstre og zigzag fra de forskellige dækaftryk, og andre igen var 

særligt optagede af, at det helt bestemt måtte stamme fra dinosaurerne. Ligesom den gule sli-

mede svamp vi fandt, selvfølgelig måtte være dinosaur-snot og de store huller, sten og grene i 

stien var fodspor og knogler fra de store dinosaurer.  

Undervejs fandt vi ud af, at denne leg udfordrede nogle børn. Børnene har været særligt opta-

gede af, hvor dinosaurerne bor og lever og, om vi kan se dem. Så begrebet uddød har fyldt en 

masse hos børnene. For hvad betyder det egentlig? Hvis ikke dinosaurerne lever, hvordan kan vi  
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så se deres knogler på zoologisk museum? Og hvordan kan vi gå i Hyrdehøjskoven og lede efter 

dinosaurspor? I denne proces er vi voksne blevet mere bevidste om at synliggøre, at vi LEGER 

at vi finder spor, vi LEGER, at vi finder en dinosaurusrede osv. Men at knoglerne hører til facts og 

viden, som stammer millioner af år tilbage.  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-

dagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur, kan børn møde nye sider af 

sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 

forstå deres omverden. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 

værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

Læringsmiljøet skal understøtte børn i at eksperimentere med, øve sig på og afprøve sig selv in-

den for en bred vifte af kunstarter og udtryk. Læringsmiljøet skal sikre, at alle børn får erfaringer, 

der kan forankre værdier, og som kan fungere som rettesnor for at orientere sig og handle på en 

hensynsfuld, demokratisk og respektfuld måde. Dette understøtter forpligtende fællesskaber og 

sikrer sammenhæng til skole, lokalsamfund og en globaliseret verden. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte skabende virksomhed og æstetik, der både ska-

ber indtryk og udtryk. Indtryksdimensionen består af børnenes egne æstetiske oplevelser i direkte 

møder med forskellige kunstarter såsom scenekunst, film, maleri, musik, sang og litteratur. 

I Nysgerrighedens pædagogik arbejder vi med barnets 100 sprog, hvilket betyder, at vi giver bør-

nene mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige sprog (kreativt, musisk, sprogligt, non-ver-

balt). 
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Hvordan tager temaet udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag?  

Vi mener, at temaet, Sammenhænge fra det pædagogiske grundlag i høj grad understøtter te-

maet Kultur, Æstetik og fællesskab. 

Vi ser begrebet Sammenhænge i en bred forstand, hvor sammenhænge både kobler lokalsam-

fundet til børnenes verden, hvor der er sammenhæng mellem børnenes æstetiske indtryk og ud-

tryk, og hvor der skabes sammenhæng mellem børnenes egen kulturelle baggrund og den kultur, 

de møder i Bullerby. Det er de voksnes opgave at skabe åbninger for at disse sammenhænge 

skabes. 

 

Hvordan ses temaet i samspil med de øvrige læreplanstemaer? 

Vi tænker, at temaet, Krop, sanser og bevægelser, er i godt samspil med læreplanstemaet Kul-

tur, æstetik og fællesskab, da vi ser, at børn udtrykker sig via deres krop og får indtryk via deres 

sanser. 

Vi tænker, at børns kulturelle og æstetiske oplevelser skal give en følelsesmæssig, en kropslig, 

en social og en kognitiv dimension, som stimulerer både til indtryk, udtryk og aftryk. 

Det er en didaktisk opgave, for de voksne, at planlægge vores aktiviteter, således at børnene til-

bydes et bredt udvalg af muligheder for at få indtryk, for at udtrykke sig og for at sætte deres af-

tryk i verden. 

Eksempel fra vuggestue:  

Børnene blev introduceret til forskellige musikgenrer på projektorskærmen (æstetik), hvor de 

voksne er igangsættende og børnene deltagere. Stuen vælger at starte med jazz som genre, for at 

introducere børnene for noget instrumental musik og musik, de måske ikke er vant til at høre. (vi 

prøver at skabe forskellige kulturelle oplevelser). Efterfølgende får børnene mulighed for at ekspe-

rimentere med forskellige instrumenter (fantasi, kreativitet og nysgerrighed, redskaber og materia-

ler). Det pædagogiske personale skaber et læringsmiljø, der giver indtryk og formidler glæde ved 

æstetiske oplevelser og skabende praksis. Udtryksdimensionen indeholder børnenes egen ska-

bende og eksperimenterende praksis. Vi oplevede et fællesskab blandt børnene, da de fx var flere 

om at spille på den samme tromme, og de inspirerede hinanden til at rasle med rasleæg - børnene 

spejlede sig i hinanden og deres fælles oplevelse. 

 

I vuggestuen bruger vi ofte vores nærmiljø og cykler gerne ud på eventyr med vores vuggestue-

børn. En gruppe børn blev inviteret ud på Roskilde festival og så bl.a. en kunster, der malede gra-

fitti. Her fik børnene mulighed for at være tilskuere. Efterfølgende tog vi oplevelsen med hjem i in-

stitutionen, og børnene fik lov til at male deres eget grafitti. På denne måde fik de også koblet del-

tagerrollen på oplevelsen. 

 

 



 

42 

 

Eksempel fra børnehave:  

I forbindelse med et projekttema omkring ”Peddersen og Findus” bliver børnene meget optagede 

af Finduskatten, og de leger meget med legedyrene på stuen. For at understøtte børnenes spor og 

interesse i dyr, tager vi i Zoo for at besøge alle kattedyrene. Det kan vi se giver børnene erfaringer 

og viden, som de medbringer i deres leg efterfølgende (tiger og løve er fx ikke det samme, og 

nogle dyr spiser hinanden, hvis de er i samme bur). Nysgerrighed, sansning, leg og fantasi indgår i 

den æstetiske læreproces og ansporer til nye perspektiver og anskuelser, der kan forankres som 

ny viden og ny læring. 
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Evalueringskultur 

 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

I Bullerby kalder vi vores evalueringskultur for vores systematiske kvalitetsarbejde. Dette kalder vi 

det, fordi vi arbejder systematisk med både refleksion, evaluering, planlægning og dokumentation. 

 

Vores evalueringskultur står på en måde på to ben: 

1. Vi arbejder med meta-refleksion, som handler om refleksion over forskellige pædagogiske te-

matikker og dilemmaer, men det kan også være over de overordnede temaer fra fx det pæda-

gogiske grundlag. 

2. Vi arbejder med evaluering og refleksion ud fra vores praksis på stuerne og vores projektar-

bejde. 

 

Når vi arbejder med meta-refleksion, foregår det typisk ved, at den pædagogiske leder og de to 

fyrtårne i huset drøfter, hvad der rører sig i huset, i tiden, i samfundet og i tematikkerne fra det 

pædagogiske grundlag. 

Herefter udvælges noget litteratur, som alle i huset får mulighed for at læse. Dette kunne om-

handle leg, børneperspektiver, institutionslogikker m.m. 

Når litteraturen er læst, afholdes fælles refleksionsmøder på tværs af stuerne, hvor litteraturen 

diskuteres og der reflekteres i gruppen over tematikkerne. 

Herefter tages tematikkerne op på fælles personalemøder, hvor de konkretiseres ved, at persona-

let fx medbringer observationer eller får til opgave at tale temaet ind i praksis. 

 

Eksempel på vores evalueringskultur  

Når vi har læst om og reflekteret over temaet leg, så tages temaet op på et personalemøde, hvor 

vi taler om egne legeminder og får mulighed for at udarbejde et Legemanuskript. 
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I forhold til vores daglige praksis laver hver stue en projekttemabeskrivelse, hvor det projekt, 

stuen skal til at arbejde med, beskrives, og vores pædagogiske og didaktiske overvejelser udspe-

cificeres. 

Løbende i processen evalueres og reflekteres der over børnenes nysgerrighed og læring samt de 

voksnes roller, læringsmiljøet m.m. Der evalueres ligeledes på de mål fra læreplanstemaerne, 

som projektet har berørt. 

Denne løbende evaluering skrives ind i månedsbrevet, der udkommer én gang hver måned. 

Når et projekttema er færdigt, laves en grundigere evaluering, der skrives ind i et evaluerings-

skema, der er tilpasset projekttemabeskrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

hvert andet år? 

Hvert andet år har vi en personalelørdag, som kun er afsat til den 2. årlige evaluering. Persona-

lerne deles op på tværs af afdelinger og stuer og får to læreplanstemaer per gruppe, der skal eva-

lueres. 

I gruppen kigges tilbage til vores evalueringer i månedsbreve, gamle billeder fra praksis, praksis-

fortællinger m.m. 

Evalueringerne sættes ind i et Powerpoint dokument, hvor der under hvert læreplanstema besva-

res nogle spørgsmål og tages en dialog ud fra det konkrete projektarbejde, stuerne har arbejdet 

med samt den upåagtede læring i dagens rutiner, der kan kobles op på læreplanstemaerne. 

Fremover vil vi lade os inspirere af materiale til evaluering, der ligger på EMU. 
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Vi glæder os til at møde dig i Bullerby 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver 

inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende 

pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere. 

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/omraade/dagtilbud 
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