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Indledning 

 
 
Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et 
hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn ca. 4,5-6 år. De 
pædagogiske tanker og overvejelser omkring denne opdeling tager afsæt i, at børn 
indlæringsmæssigt – udviklingsmæssigt er forskellige alt efter alderstrin.  Dvs. at den pædagogiske 
tilgang til det enkelte barn kan målrettes ved denne aldersopdeling. 
 
I vuggestuen arbejder vi på, at barnet får en god og tryg start i Børnegården. Det giver vi ved, at 
dagen har en forudsigelig struktur og et pædagogisk miljø, der bygger på omsorgsfulde relationer 
og hvor barnets leg vægtes højt. Der arbejdes i mindre grupper således, at det enkelte barn 
oplever større nærvær til såvel kammerater, som den voksne. 
 
I mellemgruppen arbejdes der fortsat med struktur i et pædagogisk miljø. Når barnet er trygt ved 
”børnehavelivet” får det mod på flere udfordringer. Vi motiverer/ støtter barnet i dets 
lyst/nysgerrighed til at møde nye udfordringer.  
Mellemgruppen arbejder i mindre grupper således, at det enkelte barn oplever større nærvær til 
såvel kammerater, som den voksne.  
 
I gruppen for de ældste børn, prioriterer vi forsat en struktureret hverdag med fast ugestruktur- 
primært i små grupper, hvor niveauet er tilpasset det enkelte barns alder og udviklingstrin.  
Vi støtter barnet i dets legerelationer og troen på sit eget værd. Dette foregår i et omsorgsfuldt 
pædagogisk miljø, hvor selvstændighed/ ansvar kan vokse hos det enkelte barn. 
 
Børnegården har desuden et døgnafsnit, hvor forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov 
udenfor normal åbningstid, kan få deres barn passet. På døgnafsnittet skal barnet opleve et trygt 
og hjemligt miljø. Der er fokus på en hjemlig kultur med hverdagssysler, hvor vi hjælpes ad med at 
lave mad og dække bord. Vi holder bordskik, samt vægter den gode dialog, roen og nærværet.  
 

Pædagogiske overvejelser: 

I Børnegården har vi det, vi kalder ”hellig tid”.  
”Hellig tid” i vuggestuen er fra 9.00 til 11.00 og i børnehavegrupperne er det fra 9.30 til 11.30.  
I det tidsrum arbejdes der fagligt målrettet med de enkelte børnegrupper og internt i huset 
undgås det, så vidt det er muligt, at forstyrre på stuerne. Vi arbejder i mindre grupper ud fra den 
pædagogiske overvejelse, at det skaber ro og overblik for børn og voksne.  
I dette tidsrum er det rart for børn og personale ikke at blive forstyrret, da dette skaber uro i 
børnegruppen og børnene mister koncentrationen. 
Derudover giver det mulighed for fordybelse og tid til dialog, både i forhold til planlagte emner og 
spontane aktiviteter. Denne opdeling giver medarbejderne større mulighed for at tage afsæt i det 
enkelte barns udviklingstrin og behov. 
 
Ved at aldersopdele børnene og arbejde i mindre grupper skaber vi læringsrum, der giver lyst til at 
lære. Børnene er samme aldersgruppe og kan spejle sig i hinanden. Ved aldersopdeling kan 
personalet bedre tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter til den enkelte børnegruppe. Derved 
kan personalet, udviklingsmæssigt, ”fange” børnene, hvor deres nysgerrighed og interesse er og 
på denne måde sikrer lysten til læring. 
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Demokrati og medansvar tager udgangspunkt i det enkeltes barns alderstrin, ved at lytte, spørge 
og vejlede barnet i dagligdagssituationer og på denne måde sikres barnets medbestemmelse på 
stuen. 

Intern brobygning: 
Børnegården er en stor institution, der rummer 2 vuggestuer, 3 mellembørn – og 2 
storbørnsgrupper. For at skabe den røde tråd for barnet mellem de tre afdelinger, er der 
implementeret en brobygningsprocedure for hele Børnegården.  
Børnegården har udarbejdet et internt brobygningsskema, der benyttes når der brobygges 
imellem afdelinger. Vi har fokus på meningsfulde overgange og den røde tråd gennem huset.  
Ved børn med særlige behov eller udfordringer, benyttes fokusskemaet som følger barnet gennem 
dets tid i Børnegården.  
I Børnegårdens værdigrundlag har vi beskrevet, hvordan vi vægter overleveringssamtaler og 
vidensdeling omkring særlige forhold ved det enkelt barn. Derved sikre vi det gode børnemiljø 
gennem barnets tid i børnegården. 
 

Vuggestuen: 

Det primære er at skabe tryghed og tillid via gentagelser i det daglige pædagogiske arbejde. 
I vuggestuen arbejdes med emner, der understøtter barnets udvikling og kendskab til sig selv og 
omverdenen. Personalet bruger kontinuerligt sproget til at sætte ord på egne og barnets 
handlinger, begreber og hverdags ting, så barnet støttes i sprogets dannelse. Børnene støttes i 
deres identitetsdannelse ved at blive mødt anerkendende - og med respekt og omsorg for det 
enkelte barns følelser. 
 

Børnehaven: 

Det er fortsat vigtigt, at personalet skaber tryghed og tillid via gentagelser i det daglige 
pædagogiske arbejde. ”Børnehavelivet” er en ny og anderledes hverdag og kultur, som er en stor 
overgang for det enkelte barn. 
 

Mellemgruppen: 

I mellemgruppen er der fokus på at gøre barnet tryg og lære barnet at begå sig i en større 
kontekst.  
Barnet skal lære at forholde sig til en dagligdag med mange børn og voksne omkring sig.  
De skal forholde sig til nye faste rutiner, kravs situationer, samt den kultur og de normer og 
værdier, der er i børnehaven. 
Mellemgruppen har især fokus på det enkelte barns sociale, motoriske og sproglige kompetencer.  
Der arbejdes målrettet med at styrke barnets sociale relationer og der arbejdes nuanceret med 
sproget ved at sætter ord på egne og barnets handlinger, ting, følelser og bruge over – under 
begreber. Bevægelse inddrages i alle aktiviteter, hvor det giver mening. Der arbejdes med 
selvhjulpenhed og selvværd ved at opfordre, vejlede og støtte det enkelte barn i dagligdags 
situationer og opgaver.  
 

Storbørnsgruppen: 

Her arbejdes målrettet med at styrke barnets selvværd og tro på sin egen kunnen, så barnet tør 
sige til og fra i sociale sammenhænge. De pædagogiske aktiviteter i storbørnsgruppen tager 
udgangspunkt i at gøre børnene skoleparate, ved bl.a. at arbejde med barnets alsidige personlige 
udvikling og kulturelle udtryksformer. Barnet støttes i at kunne vente på tur, have empati for de 
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andre børn og kunne tilsidesætte egne behov. Der stilles flere krav om selvstændighed ved 
planlagte aktiviteter. En påbegyndt aktivitet, skal barnet lære at afslutte. Barnet skal kunne 
modtage en kollektiv besked og agere derefter. Der arbejdes med barnets forståelse af sig selv i 
forhold til omverdenen og med en mere nuanceret begrebsforståelse. 
 

Overgang til skolen: 

Vi sikrer brobygning mellem skole og institution via brobygningsskema omkring bl.a. barnets 
sociale, intellektuelle og sproglige kompetencer. Børn med særlige udfordringer indstilles til PPR, 
som vurderer om barnet skal visiteres til et særligt skoletilbud. Derudover har vi besøg af – og er i 
dialog med, en række af de 10 skoler vi leverer børn til. 
 

Det gode børnemiljø: 

Børnegården er en stor institution, der rummer vuggestue, mellembørns - og storbørnsgrupper. 
Personalet har arbejdet udviklingsorienteret med Børnegårdens værdigrundlag, der bl.a. 
tilgodeser det gode børnemiljø og skaber den røde tråd for barnet mellem de tre afdelinger.  
Derfor har Børnegården udarbejdet et internt skema, der benyttes, når der overleveres børn 
mellem afdelingerne. Ved børn med særlige behov eller udfordringer, benyttes fokusskemaet som 
følger barnet gennem dets tid i Børnegården.  
I Børnegårdens værdigrundlag har vi beskrevet, hvordan vi vægter overleveringssamtaler og 
vidensdeling omkring særlige forhold ved det enkelt barn, og derved sikrer det gode børnemiljø 
gennem barnets tid i børnegården. 
Vi arbejder i praksis ud fra et helhedssyn på barnet med afsæt i Marte Meo metoden og en 
anerkendende tilgang. Det vil sige, at vi anerkender barnet hver dag, ved at barnet bliver set og 
hørt, så barnet føler sig værdsat og taget alvorligt. Barnet skal have medansvar, medindflydelse og 
opleve at være en del af et demokrati. Vi har fokus på samspilsrelationer med afsæt i Marte Meo 
metoden, - både barn/barn og barn/voksen. 
  
Børnegården har fokus på, at børnene dagligt skal have mulighed for fysisk udfoldelse og derfor 
prioriterer vi i børnehaven, at vi er ude hver dag. 
Ligeledes er vi opmærksomme på at skabe rum i rummet, så der er mulighed for fordybelse i leg 
og aktiviteter i mindre grupper.   
Der har været mange løbende dialoger blandt personalet om, hvordan vi kontinuerligt kan sikre 
det gode børnemiljø i dagligdagen, hvor personalet tager afsæt i barn og forældre, der hvor de er. 
Børnegården har udarbejdet et værdigrundlag, hvor vi lægger vægt på at børnemiljøet bliver 
tilgodeset kontinuerligt. Derfor har vi valgt, at børnemiljøet skal medtænkes i det daglige 
pædagogiske arbejde og være en naturlig del af Børnegårdens pædagogiske arbejde, da vi mener, 
at det give barnet de bedste udviklings - og læringsmiljøer. 
 

Læringsrum: 

Læringsrum er de fysiske, sociale og psykologiske rammer og betingelser, der skaber muligheder 
for læring. 
For os er et læringsrum ikke ”fastlåst”, men en proces, der hele tiden vil skabe nye læringsrum.  
Det barnet lærer, er ikke altid relateret til noget den voksne gør eller har planlagt, men ofte 
relateret til noget barnet selv gør. 
Ex: 
 Der er planlagt et læringsrum, hvor den voksne formidler ny viden og læring til børnene. Det 
åbner op for et nyt læringsrum, hvor barnet bearbejder den nye viden og undersøger, hvordan 
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den kan bruges. Det starter igen et nyt læringsrum, hvor barnet bruger den nye viden og får nye 
erfaringer.  
Børnegårdens forståelse af de tre læringsrum: 
Nedenstående læringsrum svarer til, at pædagogen skal understøtte læring gennem spontane 
oplevelser og leg samt gennem voksenskabte og voksenstøttede situationer. Men de tre 
læringsrum svarer også til de forskellige pædagogroller og arbejdsmåder, som eksisterer i 
institutionens hverdag. 
 

 De tre læringsrum: 

  
Børnene har ringe 
indflydelse på indhold og 
form 

Børnene har høj 
indflydelse på indhold 
og form 

De voksne har høj grad af 
indflydelse på indhold og form 

1. Læringsrum 
Voksenskabt 
læring 
Den voksne bærer eller 
går foran barnet 

2. Læringsrum 
Voksenstøttet 
læring 
Den voksne går ved 
siden af barnet 

De voksne har lav grad af 
indflydelse på indhold og form 

  

3. Læringsrum 
Leg og spontane 
oplevelser 
Den voksne går bag 
efter barnet 

 

De 6 læreplanstemaer: 

Børnegården arbejder pædagogisk målrettet med læreplaner. Vi sætter mål for vores 
pædagogiske arbejde ift. hvad vi gerne vil se af udvikling og hvad der er succeskriteriet. 
Læreplanen skal sikre pædagogisk kvalitet i barnets hverdag, samt sikre kontinuerlig udvikling af 
det pædagogiske personales faglighed og praksis. Vi prioriterer ”hellig tid” for at kunne fordybe os 
og holde fokus på læringsprocessen. 
 
I Børnegården arbejder vi med årshjul på alle tre afdelinger, hvor der kontinuerligt arbejdes med 
barnets sociale, sproglige og motoriske kompetencer. Her inddrages bl.a. ”Fri for mobberi” og 
barnet mappe, som metode til at styrker barnets sociale, sproglige og personlige udvikling.  
Hvor det giver mening, inddrages bevægelse i barnets læring.  
Vi har en fast udestue, hvor der er fokus på natur og naturfænomener og hvor barnet løbende 
deltager i projekter og ture. Gennem året præsenteres barnet for kulturelle udtryksformer og 
værdier via traditioner, som Lucia, Jul, Påske, Fastelavn, m.m. samt ugeprojekter, hvor barnet får 
mulighed for at arbejde med forskellige udtryksformer.  
Vores pædagogiske arbejde synliggøres og dokumenteres bl.a. via Tabulex og vores hjemmeside, 
samt opslag, logbog, udstillinger og optræden. 
 
For at kunne arbejde målrettet med det enkelte barn, arbejder Børnegården med primære 
pædagoger for alle børnene. Dette mener vi vil sikre, at der på bedst mulig måde bliver taget hånd 
om det enkelte barn. Herved styrkes forældresamarbejdet, da det dermed er den samme 
pædagog, som forældrene har kontakt med vedrørende barnets trivsel og udvikling. 
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De 6 læreplans temaer 

 
Natur og naturfænomener 
Barnet lærer af egne erfaringer og skal derfor have mulighed for at opleve og bruge naturen. Ved 
at bruge naturen stimuleres og udfordres barnets kognitive, motoriske og sanselige udvikling. 
Barnet opnår erfaringer med årsag, virkning og sammenhæng i forhold til årets gang, egen 
formåen og naturfænomener. 
 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
Der findes ikke noget facit på, hvad der er rigtigt eller forkert og hvordan vi skal leve vores liv. 
Kulturelle oplevelser og værdier er med til at give barnet en nuanceret opfattelse af sin omverden 
og dermed sig selv. Barnet stifter bekendtskab med den danske grundkultur, normer og værdier. 
Ved at præsentere barnet for forskellige kulturelle udtryksformer, bevidstgøres barnet om, at der 
er forskellige måder at kunne udtrykke sig.  

 

Krop og bevægelse 
Barnet har brug for at bevæge sig. Bevægelse og sund kost er med til, at barnet føler fysisk og 
psykisk velvære samtidigt med, at det får selvtillid og opnår en bedre indlæring. Støttes barnet i at 
udfordre egen grænser ved fysisk udfoldelse, får barnet en større kropsforståelse, samt viden og 
erfaringer om sig selv, som de kan drage nytte af fremadrettet i andre læringssammenhænge. 
 

Barnets alsidige personlige udvikling 
Barnet tilbringer en stor del af sin tid i institution, hvorfor Børnegården derfor skal være et 
udviklings- og læringssted, som supplement til hjemmet. Personalet er bevidste om, at børn er 
forskellige og tager derfor afsæt i barnets ressourcer og kompetencer - med respekt for det 
enkelte barns personlighed. 

 

Barnets sociale udvikling 
Barnet er et socialt individ, hvor venskaber er en vigtig del af barnets liv. Barnet skal føle sig 
værdsat og som en del af en gruppe. Derfor er det vigtigt at kunne håndtere de sociale spilleregler. 
Alle børn er unikke og ikke to er ens. Det er et vigtigt element at tage afsæt i, når vi arbejder med 
børn.   
Samspillet mellem et eller flere mennesker spiller en væsentlig rolle for, hvordan vi som 
mennesker hver især trives i hverdagen. Når barnet føler sig som en del af et fællesskab, oplever 
vi, at barnet føler sig værdsat og uundværlig. Som personale ønsker vi i samspil med børnene, at 
socialisere det enkelte barn, så det trygt og godt kan agere og fungere i en større social gruppe.  
 

Barnets sproglige udvikling  
Sproget er et vigtigt element i alles hverdag og er broen til omverdenen. Pædagogerne er med til 
at udvikle barnets sproglige kompetence og er dermed rollemodeller.  
I dialogen med barnet skal pædagogerne derfor være anerkendende, nysgerrige og lydhøre.  
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Dialogen eller kontakten mellem mennesker er udgangspunktet for måden at være sammen på. 
Eller måske snarere kvaliteten af kontakten. Jo bedre dialogen fungerer, desto nemmere bliver det 
at blive en del af et fællesskab.  
 

 

 
Børnegården værdigrundlag: 

 
• Det er værdifuldt at være en institution, der via samarbejde på alle planer, skaber 

udvikling. 
Det betyder:  

o At vi i praksis har vidensdeling på tværs af afdelingerne og derigennem et fælles 
spor. 

o At vi ”møder forældre” der hvor de er, og afstemmer fælles forventninger.  
 

• Der er værdifuldt for os at være en institution, der arbejder fagligt og professionelt med 
vores pædagogik. 

Det betyder: 
o At vi i praksis kan sige til og fra ud fra egen faglig og professionelle forståelse og 

egen ansvarlighed.  
o At vi i praksis anerkender barnet hver dag.  

(Ved at barnet bliver set og hørt, føler barnet sig værdsat og taget alvorligt).  
 
 

• Vi vægter den røde tråd gennem barnets tid i Børnegården. 
Det betyder: 

o At vi i praksis arbejder ud fra et helhedssyn på barnet.  
o At vi vægter overleveringssamtaler højt og vidensdeling omkring særlige forhold 

ved barnet. 
 

• Børnene bliver anerkendt og respekteret for dem de er. 
Det betyder: 

o At vi møder barnet i ”øjenhøjde”, hvor vi tager afsæt i barnets ressourcer.  
o At vi skaber rammerne således, at barnets kan inkluderes i dagligdagen, ud fra 

barnets ressourcer og formåen.  
o At vi i praksis er bevidst om vores rolle som ”rollemodeller”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


