Pædagogisk læreplan for Daginstitutionen Essedalen
for perioden 2018-2021
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Indledning
Daginstitutionen Essedalen er gennemsnitlig normeret til 136
børn, og består af 7 børnegrupper, fordelt på 4
vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.
Huset består af en lang gang med alle grupperum på den ene
side. Gangen er indtænkt som en del af grupperummene.
Der er ikke en egentlig vuggestueafdeling, men børnegrupperne
er blandede mellem hinanden.
Der er ca. 32 medarbejdere ansat i Essedalen, samt to
køkkenmedarbejdere, samt en pædagogisk leder og en
overordnet institutionsleder.
Pædagoger, medhjælpere og køkkenmedarbejdere indgår i et
arbejdsfællesskab, og arbejder ofte på tværs i huset, herunder
køkkenmedarbejderne, som også kan indgå i børnegrupperne på
stuerne.
Essedalen er beliggende i et område med både almennyttige
boliger, samt villaer og nybyggede rækkehuse.
Essedalen modtager børn med forskellig social baggrund og med
forskellig etnicitet fra hele Glostrup Kommune, dog primært fra
nærområdet.
Essedalens læreplan er et dynamisk dokument, som beskriver
det overordnede pædagogiske læringsmiljø i Essedalen, som
løbende udvikles og justeres ud fra børnenes behov, samt udefra
kommende politikker og retningslinjer.
Bagerst i dokumentet findes to forskellige eksempler på læreplan
fra praksis udarbejdet af pædagoger.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan
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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.

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.
Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles
pædagogiske grundlag til udtryk hos jer og bliver omsat i jeres
hverdag sammen med børnene?

Barnesyn.
Essedalens barnesyn baserer sig på Glostrup Kommunes Børne-Ungepolitik,
samt det tværgående barnesyn på 0-18 års området, med den overordnede
fælles kerneopgave: mestring og udfoldelse, samt udefra- og ind perspektivet,
som de overordnede pejlemærker.
Glostrup Kommunes Børne- ungepolitik indeholder blandt andet ønsket om, at
ethvert barn bliver så dygtig som det kan, at alle børn får lærings- og
udfoldelsesmuligheder, således de bliver i stand til at kunne handle og mestre i
eget liv. Som eksempel at kunne mestre overgangen mellem dagtilbud og
skole, og senere i livet at kunne mestre at tage en uddannelse.
Gennem udefra- og ind perspektivet skal det sikres at børnenes og forældrenes
stemme er med i dagtilbuddets hverdag. Det tværgående barnesyn
understøtter det fælles syn på barnet såvel i dagtilbud, som i skolen eller i
andre sammenhænge, hvor børnene mødes af fagprofessionelle.
I Daginstitutionen Essedalen arbejder vi samtidig ud fra det systemiske
perspektiv, med et anerkendende barnesyn, med fokus på det enkelte barns
potentialer og ressourcer.
Det betyder, at I Essedalen forstås barnet som en del af et større eller mindre
børnefællesskab, og som en del af et læringsmiljø, som kan justeres og
forandres, så det er muligt for alle børn at lære, udvikles og trives.
Barnet forstås ikke som problembærer.
4

Dannelse af mindre børnegrupper.
Essedalen tilrettelægger overordnet det pædagogiske læringsmiljø ud fra
forståelsen af, at det er den kontekst, som barnet indgår i, som skal justeres
for at skabe det bedste trivsels- og læringsmiljø for barnet.
Det er konteksten som er afgørende for barnets trivsel.
Mindre børnegrupper er en stor del af Essedalens pædagogiske læringsmiljøer,
og har til formål at skabe overskuelige børnefællesskaber med tættere kontakt
til den voksne, som dermed får en tættere relation til det enkelte barn samt er
tættere på dynamikkerne i gruppen.
Såvel vuggestuegrupper som børnehavegrupper deler børnene op i mindre
grupper i løbet af dagen.
Men der er samtidig mange perioder på en dag, hvor børnene selv vælger
hvem, hvad og hvor de vil lege med. For eksempel før samling, efter
aktiviteter og efter frokost.
Der kan dog være en ramme for hvilke legemuligheder som er mulige, så det
enkelte barn har mulighed for at overskue de mange valg.
Når grupperne dannes, sker det ud fra pædagogernes observation og
vurdering. Pædagogerne observerer børnenes initiativer og legeprocesser,
samt har øje for det enkelte barns udvikling, samt zonen for barnets nærmeste
udvikling.
Pædagogernes vurdereringer og observationer danner grundlag for dannelse af
mindre børnegrupper og planlagte aktiviteter.
Gruppedannelserne sker i høj grad ud fra børnenes relationer. Enten har
børnene i forvejen dannet relationer til hinanden, eller det vurderes at de på
sigt kan danne relationer med hinanden. Ligeledes har det pædagogiske
personale for øje, hvilke børn som kan være rollemodeller for hinanden, da
børn også lærer og inspireres af andre børn, for eksempel sprogligt eller ved
måltidet.
Hvis det vurderes, at gruppen ikke tilgodeser de enkelte børn og læringen i
gruppen, så justeres grupperne, fortsat med udgangspunkt i de enkelte børns
behov for læring, trivsel og udvikling.

Barnesyn i relation til planlagt tema.
I forhold til et planlagt tema, så kan planerne justeres, hvis det viser at
børnegruppen bliver optagede af noget andet end det planlagte.
Eller at det planlagte ikke rammer børnenes interesse og udviklingstrin.
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Derved imødekommes barnet som et selvstændigt individ, som tager del i sin
egen læring.
Et eksempel på dette kan være at det pædagogiske personale planlægger en
tur til biblioteket med vuggestuebørnene, men på vejen til biblioteket bliver
børnene optagede af nogle store gravemaskiner på en byggeplads. Det
pædagogiske personale har for øje at følge børnenes spor, og udsætter derfor
turen til biblioteket og lader børnene være fordybet i gravemaskiner og alt som
sker på byggepladsen.
Pædagogerne kan, som en følge af børnenes optagethed af gravemaskiner,
justere eller udvide det planlagte tema til at være et tema omkring
gravemaskiner – og gå på biblioteket og låne bøger om gravemaskiner.
Som konkret eksempel kan nævnes en vuggestuegruppe i Essedalen, som
havde planlagt et tema om vand.
Et barn havde ikke lyst til at deltage i de planlagte aktiviteter med vand.
Men barnet var meget optaget af at lege med bondegårdsdyr og protesterede
når de voksne ønskede han skulle deltage i vandaktiviteten.
Temaet blev justeret og blev udvidet med vask af bondegårdsdyr og drengen
deltog derefter i temaet, og fik muligheder for at få erfaringer og læring
gennem temaet vand.
Andre gange kan det være at en aktivitet gennemføres som planlagt, da
dagtilbuddet også skal tilføre børnene ny læring og udvide børnenes
læringszoner. Så går de voksne forrest i forhold til at tilføre muligheder for ny
læring for barnet.

Forældresamarbejde.
Dagtilbud og forældre betragtes som ligeværdige i samarbejdet omkring
barnet. Det betyder blandt andet, at vi involverer forældrene i børnenes
læring i hverdagen. Det sker for eksempel i de digitale dagbøger, hvor
forældrene kan læse om børnenes hverdag og læring i forhold til læreplanens
temaer.
Forældrenes viden om deres barn, fra den hjemlige arena, inddrages i
Essedalens måde at forstå og anerkende barnet.
Vi giver ind imellem forældrene materialer med hjem, for at understøtte
barnets læring både i hjem og i dagtilbud, hvor vi arbejder med tilsvarende
materialer.
Den daglige dialog er vigtig i forhold til barnets trivsel, læring og udvikling, og
det prioriteres at der er tid til dialogen i hverdagen.
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Hvis pædagogerne er bekymrede for et barns udvikling og trivsel, så inddrages
barnets forældre og det nærmere forløb aftales i et fælles samarbejde.
Alle forældre tilbydes en årlig samtale om deres barn.
Det er ikke en bekymringssamtale, men formålet er, i dialog med forældrene,
at formidle en status på barnets trivsel og udvikling, som ikke er mulig i
hverdagen. Forældrene får dagsorden med hjem og kommer med deres
perspektiver i forhold til de temaer som er på.
Hvis der er bekymring for et barn, afholdes samtalerne i et andet spor, og der
afsættes mere tid. Hvis en bekymring omkring et barn er til stede fra
Essedalens side, så skal den være kendt inden den årlige samtale, så der ikke
kommer ukendte ”overraskelser” op overfor forældrene.
Når barnet er ca. 1,5 år i vuggestuen, får forældrene et lille brev med hjem,
som beskriver hvordan vuggestuen arbejder med børnenes mestring og
selvhjulpenhed, og hvordan forældre kan bidrage, for eksempel ved, at øve sig
i at tage tøj af og på derhjemme, eller forældrene lader barnet selv gå ind i
vuggestuen.
Endvidere holders et årligt forældremøde på stuerne, hvor forældrene har
muligheder for at høre om og kommentere hverdagen på stuen, og der
udkommer nyhedsbreve, som informerer forældrene om nye tiltag i huset.
Forældrebestyrelsen er aktive i Essedalen og for eksempel bidraget til, at der
blev malet ”hajtænder” på stien foran huset, af hensyn til børnenes sikkerhed
når de færdes på stien, bestyrelsen har udarbejdet kostpolitik, udarbejdet
rammer for samvær, velkomstfolder m.m.
Bestyrelsen bidrager løbende med perspektiver til Essedalens hverdag.
Som for eksempel hvis dagbøgerne på Aula ikke dokumenterer hverdagen på
en stue eller hvis der er

Læring.
Børn lærer i samspil med andre børn og voksne, gennem opmærksomhed om
det fælles tredje, som fx at lege med magneter sammen med andre børn eller
at udhule et græskar sammen med andre børn og en voksen.
Læring finder dels sted gennem voksenstyrede og planlagte aktiviteter, som
for eksempel et tema omkring efterår, hvor der indgår forskellige former for
aktiviteter, med udgangspunkt i læreplanens 6 temaer.
Men læring sker også i aktiviteter som ikke er voksenstyrede, for eksempel i
legen. Læring sker både i rolleleg og i konstruktionslege, og andre former for
leg eller aktivitet – med eller uden voksne, vokseninitieret eller børneinitieret.
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Den daglige samling er ligeledes en læringsarena, hvor børnene for eksempel
lærer at vente på tur eller at udtrykke sig omkring det tema, som samlingen
indeholder.
Læring kan også være når en lille gruppe børn finder en bænkebider på
legepladsen og viser den til de voksne, og der opstår fælles fordybelse og
nysgerrighed på bænkebideren, hvor både børn og den voksne i fællesskab
undres og nysgerrige omkring bænkebidere. ”Bor bænkebidere mon i jorden?”
Og måske den voksne søger i google eller i en bog for at opklare spørgsmålet
sammen med børnene.
Børnene lærer ved at gøre deres egne erfaringer, også med krop og sanser, og
afprøve deres nysgerrighed på omverden og at udfordre sig selv. Som for
eksempel, i Essedalens vuggestue, at kunne kravle op på en triptrap stol eller
op i krybben, eller selv at kunne hente en kop i køkkenet. Eller I forhold til
sprog, at deltage i samtaler med børn eller stuens voksne svarende til
børnenes sproglige udviklingsniveau eller at afprøve kreative materialer, etc.
Og børnene lærer gennem inddragelse i hverdagens rutiner.
Som eksempel, så inddrages børnene, såvel vuggestuebørn som
børnehavebørn, i at dække rullebord, hente mad i køkkenet, og børnene kører
selv rullebordet ned på stuen.
De mindste børn inddrages i af – og påklædning svarende til alder, hvor det
kan starte med at tage strømperne af selv, for til sidst, som kommende
skolestarter, selv at kunne klare alt omkring tøj og garderoben, samt
toiletbesøg.
Læringsmiljøet tilpasses børnenes udviklingstrin og zonen for barnets
nærmeste udvikling.

Barnet er aktivt deltagende i egen læring
Når barnet lærer er barnet selv aktivt deltagende og eksperimenterende i sin
læreproces sammen med andre børn og voksne.
Legen er et eksempel på læring, både den voksenstyrede leg og den såkaldte
fri leg.
For at barnet får de optimale betingelser for udvikling, læring, trivsel og
dannelse, så skal læringsmiljøet omkring barnet tilpasse sig barnets aktuelle
udvikling og progression.
I Essedalen kan det for eksempel være, at børnesammensætningen i
børnegrupperne skal ændres for at skabe muligheder for gode relationer
børnene imellem.
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Eller når pædagogerne observerer og vurderer, at børnene har brug for flere
motoriske aktiviteter, og derfor planlægger flere motoriske aktiviteter i en
periode.
Et andet eksempel kan være at det pædagogiske personale vil støtte børnene i
at lære at kende forskel på følelser, og lærer at genkende stuekammeraternes
følelser, og vælger at understøtte dette ved at have et tema som ”farver og
følelser” eller ”fri for mobberi” med særlig fokus på zonen for nærmeste
udvikling.
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Pædagogisk læringsmiljø

Formaliseret læring.
I den mere formaliserede læring, som for eksempel, at barnet lærer at kende
til mængder, eller at kunne klippe med en saks, med mere, tager også
udgangspunkt i barnets deltagelse i egen læring gennem barnets
nysgerrighed og interesse.
Som eksempel kan et barn fra storbørnsgruppen, i en samling, få en opgave
med at tælle hvor mange piger eller hvor mange drenge der er i gruppen,
eller et barn får opgaven med, at hente fem skiver rugbrød i køkkenet til
frokost.
På den måde skabes begyndende tal og mængdeforståelse på en meningsfyldt
måde for barnet og derved opstår større læring.
Et andet eksempel på inddragelse i egen læring kan være, når børnene på
eget initiativ, begynder at lege-skrive, som er et af de første tegn på
begyndende forståelse af bogstaver og skriftsprog, og hvor barnet over tid
lærer at skrive sit eget navn.
Her kan barnet både motiveres af de andre børn i fællesskabet og af den
voksne, som understøtter barnet i at komme ind i den nærmeste zone for
udvikling.
I forhold til udvikling af børnenes sproglige kompetencer, sker læringen også
ud fra barnets perspektiv og udviklingstrin.
Læringen tager udgangspunkt barnets interesser, som for eksempel at lege
med bondegård, og bondegårdsdyr, og i samspillet med andre børn og
sammen med den voksne, udvikler barnet sit sprog ved aktiv deltagelse
omkring det fælles tredje.
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Den voksne er en sproglig rollemodel og er opmærksom på turtagning eller
andre elementer i forhold til sproglig udvikling, og bidrager med at
understøtte barnets aktive læring.
Det er barnets lyst til at lære som er afgørende for barnets udvikling og
læring, uanset om der er tale om formaliseret læring eller social læring.
For at kunne lykkes med det, må de voksne være nærværende og
engagerede i børnenes læreprocesser, og skabe læringsmiljøer, som barnet
kan trives i, og som understøtter det enkelte barns læring og udvikling, og
som giver børnene kompetencer til at indgå i flere forskellige
børnefællesskaber, større eller mindre.
I Essedalen betyder det, at børnene i løbet af dagen som hovedregel er opdelt
i mindre grupper, med en fast voksen tilknyttet. På den måde opnås en tryg
og kendt ramme for barnet og den voksne får mulighed for at følge barnets
læring og udvikling mere tæt, og udvikler viden om, hvor der er behov for at
understøtte barnets videre læring og udvikling.
I forhold til det enkelte barns læring – eller gruppens læring – så kan den
voksne også gå foran – f.eks. ved at tilføre en leg noget nyt, lære børnene et
nyt spil, eller den voksne smager først på ny mad ved frokostbordet, og viser
at maden smager godt. De voksne planlægger overordnet tema, med fast
ugeskema, hvor de f.eks. tager på en ny tur og vise børnene noget nyt, o.l.
I andre situationer har børnene brug for at den voksne er ved siden af.
Det vil sige være opmærksom på, hvornår barnet har brug for, måske kun
ganske kort, at blive understøttet af den voksne, i egen læring, måske bare
en hånd på en skulder eller der er brug for, at voksne lige kort er med i legen,
hjælper med at hælde mælk fra en kande, o.l.
Når børnene selv mestrer en leg eller en aktivitet, som for eksempel at spille
et spil eller selv at tage tøj af og på, så går den voksne bagerst og lader
børnene selv lege, selv for eksempel: hente mere rugbrød køkkenet, selv
kravle op på en trip trap stol, selv spille et spil, etc.

11

Leg.
Lege er læringsarena.
Legen er barnets primære beskæftigelse og største læringsarena. I legen
lærer børn at kunne forhandle og indgå kompromisser, de øver sig på
forskellige roller, som ofte afspejler de voksnes verden, som de senere skal
kunne mestre.
Børnene anvender sproglig kommunikation og eksperimenterer med
forskellige former for legetøj, materialer eller legeredskaber i legen.
Den voksne kan have en deltagende rolle i legen.
Et eksempel kan være, når børnene leger restaurant, så kan den voksne, som
gæst i børnenes restaurant, understøtte børnene i at legen bevares eller at
legen udvikler sig mod det næste trin, både sprogligt og i legens handlinger.
Det kan være der kan komme flere gæster i restauranten eller der kommer
flere ting på menuen.
F.eks. kan legens ’menukort’ udvikles til at indeholde både kage og pizza og
ikke kun is.
Maden i restauranten skal også betales og regningen skal skrives. Alt dette
kan indgå i legeuniverset, og bidrager til børnenes forståelse og læring om,
hvad det vil sige at gå på restaurant.
Børnene skal måske vente på tur til at bestille hos tjeneren, og lærer gennem
legen at vente på tur, ligesom den som har rollen som tjener, også lærer at
lytte efter de andre børns bestillinger på mad.
Legen bidrager også til en begyndende talforståelse hos børnene, når de
spørger ”hvor meget koster” eller ”hvor mange tallerkner har vi brug for
omkring bordet”. Ligeledes kan der være en sproglig læring, hvor børnene
dels lærer af hinanden og hvor den voksne har mulighed for at sætte ord på
og udvide børnenes sproglige kompetencer, med for eksempel fokusord.
I restaurantleg og andre rollelege kan de fleste af læreplanens temaer komme
i spil.
Børn har brug for at udvikle deres legekompetencer, dels begrundet i f.eks.
den sproglige læring, men legen giver børnene adgang til forskellige
børnefællesskaber, også fremadrettet i SFO og skole.
Konstruktionslege er også læring, som begynder i vuggestuen med
byggebægre, og senere hen imod skolestart udvikler sig til at kunne bygge
togbaner, legehuse på legepladsen, m.m.
I Essedalen er der mange muligheder for at lege konstruktionslege.
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For eksempel at stable byggebægre, leg med Duplo og Lego, bygge
forhindringsbaner af forskellige redskaber og stole, bygge med klodser eller
magneter, m.m.
Gangarealet og fællesrummet er ofte brugt til at konstruere togbaner og
forhindringsbaner, men også legepladsen tilbyder de muligheder, såvel med
deltagelse af voksne, som børneinitieret.

Omsorg og tryghed.
Essedalen arbejder med tryghed for barnet fra barnet starter i Essedalen, altså
i overgangen mellem hjem og dagtilbud, men også i andre overgange, f.eks. i
overgangen mellem vuggestue og børnehave, eller i overgangen hver morgen
fra hjem til dagtilbud.
For at barnet kan føle sig tryg i Essedalens rammer, er det samtidig vigtigt at
forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres barn i Essedalen, da barnet
oplever verden gennem forældrenes øjne.
Derfor arbejder Essedalen med at skabe tryghed og tillid imellem forældre og
Essedalen, blandt andet ved, at der er faste voksne tilknyttet barnet i den
første periode.
Omsorg, nærhed og tryghed kommer også til udtryk ved, at alle børn er
tilknyttet en fast børnegruppe med faste voksne, som de kender og forældrene
kender.
Børnene lærer efter nogen tid, alle de voksne i huset at kende, herunder
køkkenmedarbejdere og ledelse, samt børnene kender den faste struktur og
rutine i Essedalen, hvilket også er med til at gøre børnene trygge.
Børnene møder forskellige voksne i ydertimerne, ligesom på legepladsen, og
Essedalen praktiserer ugentlige aktiviteter på tværs af børnegrupperne, som
for eksempel musik eller bål om fredagen. Og Essedalen holder arrangementer
for børn på tværs af huset, hvor forskellige voksne deltager på tværs af
børnegrupper, for eksempel en fælles sommerfest for børn, eller nytårskur for
børn.
Det betyder at barnet gradvis udvikler en tryghed ved de voksne i huset, og
derfor også på et givent tidspunkt, hvis behovet opstår, kan spørge de voksne
om hjælp, eller bruge de voksne hvis den voksne tilbyder sig ind i
børnefællesskabet. Eller tilbyder barnet hjælp til f.eks. at sige farvel til mor
eller far om morgenen.
Samtidig giver følelsen af tryghed børnene mulighed for at afprøve deres
nysgerrighed, udfordre regler og rammer, eller stå frem og være i fokus i en
gruppe.
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Der er altid en voksen i Essedalen, som er klar til at tage sig af barnet og yde
omsorg, hvis barnet har behov for hjælp, uanset om den voksne er tilknyttet
barnets faste stue.
Nogle børn kan i perioder have brug for ekstra tæt voksenkontakt, og være
tæt på en voksen. Det skabes der rum for i hverdagens organisering.
Andre børn har brug for, som en del af deres læringsmiljø, at blive forberedt
på, at nu skal der snart ske noget nyt, for at kunne give slip på, det som de er
optagede i, i nuet, og trygt at kunne begive sig videre.
Tryghed kan også indebære også fysisk kontakt, som at sidde på skødet af en
voksen og få trøst eller få et kram en gang imellem.
Omsorg og tryghed er også at de voksne i Essedalen, anerkender og bekræfter
barnets følelser i en given situation, for eksempel, hvis det er svært at sige
farvel til far eller mor om morgenen.
Dagligdagens faste rutiner og organisering er bidrager også til at skabe
tryghed for børnene, sammen med nærværende voksne.

Overgange
I overgangen mellem hjem og dagtilbud, er der tilknyttet faste voksne fra
stuen/gruppen til det nye barn og barnets forældre, og hverdagen på stuen
justeres, så det gør det nemmere for det nye barn at starte i Essedalen.
I starten er der fokus på korte besøg i vuggestuen eller i børnehaven, hvor
ikke alle børn er på stuen samtidig. På den måde lærer barnet gradvis at
mestre, overgangen til en ny kontekst, hvad enten det er fra hjem til dagtilbud
eller fra vuggestue til børnehave.
I overgangen mellem hjem og dagtilbud, samt i andre overgange, for
eksempel også i overgangen mellem vuggestue og børnehave, kan mange
børn have brug for at have en sut eller en nusseklud, eller andet
yndlingslegetøj med, som hjælper barnet med at skabe tryghed.
I overgangen mellem vuggestuen og børnehaven besøger børnene børnehaven
og inkluderes ved besøgene i børnehavegruppens praksis.
Tryghed for et barn kan også skabes ved, at barnet ved, at de kan stole på de
voksne, at de voksne er der for at hjælpe, hvis barnet i forskellige
sammenhænge har brug for støtte eller hjælp, uanset om det f.eks. er hjælp til
at stryge en perleplade, hjælp efter toiletbesøg eller for at løse en konflikt med
et andet barn.

14

Barneperspektiv og dannelse.
I vuggestuen kan barnets medbestemmelse komme til udtryk i samling, hvor
der arbejdes med sangkuffert, og hvor børnene har mulighed for at vælge
sange, ved at vælge en konkret fra sangkufferten.
De voksne på stuen kan også observere at børnene i vuggestuen i en periode
viser særlig interesse for rolleleg og leger meget i dukkekrogen.
Og ud fra observationer kan de nærværende voksne følge børnenes initiativer
og spor, og planlægge et tema ud fra legen i dukkekrogen.
På den måde får vuggestuebarnet indirekte indflydelse på en aktivitet.
Konkret har Essedalens vuggestue planlagt et tema om rolleleg i dukkekrogen,
da de observerede, at børnene i børnegruppen var meget optagede af rolleleg.
I temaet var børnene med til at handle æbler og gulerødder ind, og med til
snitte og skrælle æbler og grøntsager, og lave æblesyltetøj. Senere smagte de
det færdige produkt, og fik æblesyltetøj med hjem, så de også kunne smage
det sammen forældrene.
På den måde blev børnenes interesse for rollelege i køkkenet set og deres
perspektiver inddraget, og børnenes leg i dukkekrogen blev udvidet, og
børnene tilegner sig læring om f.eks. hvordan en gulerod ser ud, hvordan man
skræller den, og hvordan den smager i maden.
I temaet indgik alle læreplanens seks temaer og børnene deltager aktivt i
deres egen læring ud fra den interesse de har vist, nemlig at lege omkring
komfuret i dukkekrogen.

Mind maps
Flere af vuggestuegrupperne arbejder med mindmaps når et tema startes op.
Som eksempel et snegletema på en vuggestuegruppe, som har sit
udgangspunkt i, at vuggestuebørnene er meget optagede af de snegle som
’bor’ i storbørnsgruppen.
I processen med at udvikle mindmaps indgår den voksne i en alderssvarende
dialog med vuggestuebørnene om snegle.
Den voksne taler f.eks. med børnene om, hvor de mener eller om de ved, hvor
en snegl bor, hvad en snegl spiser, hvor stor en snegl kan blive, etc.
Børnenes udsagn sættes ind i en mindmap, hvor børnenes perspektiv er er
tydeligt og hvor den voksne efterfølgende tilrettelægger aktiviteter ud fra
børnenes perspektiver, med læreplanens temaer som pejlemærker for
børnenes læring og udbytte af aktiviteterne.
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Temaet tilrettelægges med aktiviteter – som at finde snegle udenfor, fodre
husets snegle, læse om snegle, tegne snegle, forme snegle af trylle dej, m.m.
Alle aktiviteter er tilpasset den aktuelle børnegruppes udviklingsniveau, dels
som samlet gruppe, men også tilpasset de grupper, som stuen har inddelt sine
børn i.
Ved at tage udgangspunkt i ovenstående metoder, er det intentionen at
vuggestuebørnene oplever sig hørt og set i forhold til forskellige aktiviteter, i
overensstemmelse med den styrkede læreplan. Børnehaven arbejder på
tilsvarende måder.
De voksne observerer f.eks., at en gruppe børn er særligt interesseret i at lege
med bondegård, så derfor tilrettelægger de voksne et tema ud fra
bondegården, som rummer læreplanens temaer, og som har et indhold, hvor
børnene viser interesse.
Dette kommer til udtryk i mindmap, hvor børnenes udsagn vedrørende
bondegård skrives ned, f.eks. traktor og en ko.
Dernæst tilrettelægges temaet, som indeholder elementerne fra den styrkede
læreplan, og hvor nærmiljøet inddrages i forhold til at komme på tur.
Alle fire børnegrupper, som den store børnehavegruppe er opdelt i, på den
enkelte stue, kan arbejde med det samme tema, men udarbejde forskellige
mindmaps.
Dermed kan børnene på den samme stue, have forskellige aktiviteter koblet til
det samme tema, fordi temaerne tager udgangspunkt i børnenes (gruppernes)
perspektiver.

Vælgetavle
I børnehaven arbejder flere grupper med en ’vælgetavle’.
Vælgetavlen visualiserer og understøtter sprogligt, hvilke muligheder børnene
har af pædagogiske aktiviteter eller legezoner om morgenen eller om
eftermiddagen efter frugt.
På den måde bliver valgmulighederne overskuelige for de børn, som har svært
at overskue de mange valg, som findes i hverdagen, f.eks udbud af legetøjet
på stuen eller aktiviteter på legepladsen.
Men alle børn kan have gavn af at muligheder for valg afgrænses og
visualiseres.
Børnene i storbørnsgruppen er selv med til at bestemme hvilke muligheder der
skal være på vælgetavlen.
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Fremadrettet er det intentionen at hele huset skal arbejde med denne form for
visualisering, også vuggestuegrupperne.

For at udvikle børnenes forståelse af demokrati har Essedalen fokus på, at alle
børn har ret til at komme til orde, uanset baggrund og ressourcer.
Det giver opdelingen i mindre grupper mulighed for, da der er færre børn, for
børnene at overskue og den voksne har færre børn at dele sin opmærksomhed
på. Indimellem må sprogligt ressourcestærke børn vente med at komme til
orde, for at give plads til de mindre ressourcestærke, samtidig med at de
ressourcestærke børn også er rollemodeller, for de børn, som i nogle
sammenhænge har færre ressourcer.
Nogle børn kan også få flere eller andre små opgaver at løse til gavn for
fællesskabet, som for eksempel at skære frugten for de andre børn, eller være
den som er med til at hente mad i en længere periode.
Formålet er at barnets selvtillid øges og understøttes og barnet får mod til
deltagelse på flere arenaer i Essedalen.
Det kan også være, især i storbørnsgruppen, at børnene kommer med direkte
ønsker eller opfordringer til eksempelvis mad eller en tur.
Så tager de voksne udgangspunkt i børnenes ønske og, hvis det f.eks. er
indkøb af legetøj, kan børnene på de voksnes opfordring gå ind til ledelsen og
ønske, hvis det er ønsker til mad går opfordringen til køkkenmedarbejderen,
etc.
I børnehaverne arbejdes også med, at f.eks. at opgaven med at dække
rullebordet og køre det ned på stuen går på skift i børnegruppen, eller at
børnene trækker lod om en opgave eller andet, og hvor flertallet af børnene
accepterer at det bliver deres tur en anden gang.
På den måde kan børnene få direkte indflydelse på indhold i deres hverdag, og
på den måde opnås en form for tidlig dannelse til at indgå i et demokrati, samt
en læring om, at det enkelte barn, og dermed barndommen, bliver taget
alvorligt og dermed har betydning i sig selv.

Essedalens læringsmiljø.
Det pædagogiske læringsmiljø i Essedalen baserer sig på det anerkendende
barnesyn og på tanken om, at børn lærer bedst, når de er medaktive i egen
læring, samt med de voksne i en rolle hvor de nogle gange er foran og andre
gange ved siden af eller bag ved.
Læringsmiljøet er baseret på en fast ramme om hverdagen, en forudsigelig
hverdag, og en vekslen mellem planlagte voksenstyrede aktiviteter,
børnestyret leg eller selvvalgte aktiviteter.
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I voksenstyrede aktiviteter er børnene opdelt i mindre grupper, hvor en fast
voksen, tilknyttet gruppen står for aktiviteten.
Der veksles mellem at aktiviteten er baseret på børnenes mindmaps, og en
pædagogisk aktivitet udvalgt af det pædagogiske personale.
Eksempler på dette kan for eksempel være at klippe pynt til Halloween, hvor
børnene f.eks. øver sig i at tegne efter en streg eller klippe med en saks,
samtidig med, at der er fokus på eksempelvis kultur og kulturfænomener,
børnenes sproglige udvikling, børnenes sociale kompetencer, med mere.
De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes
udviklingsniveau – såvel i forhold til vuggestuebørn, som i forhold til
børnehavebørn.
De voksne har kontinuerligt, både i planlagte og ikke planlagte aktiviteter,
perspektivet på barnets nærmeste zone for udvikling, så barnet understøttes i
at komme i næste zone for udvikling, med ønske om progression i barnets
udvikling henimod SFO og skolestart.

Leg.
Børns primære beskæftigelse er leg.
Børn lærer og udvikler sig gennem leg, og således også i Essedalen, hvor
størstedelen af den tid barnet er i Essedalen er tid med leg.
I børnenes selvinitierede eller børnestyrede leg, så vil de voksne ofte være på
siden, hvor de ofte observerer, hvad der sker i legen blandt de deltagende
børn. Men de voksne kan også bidrage til at legen udvides, altså gå forrest i
legen, som eksempel ved at tilføje nye konkreter til legen, eller redskaber til
en leg, eller at indgå direkte i legen og indtage en rolle. Som for eksempel at
være kunde i en restaurant.
Nogle børn har brug for hjælp fra en voksen til at blive i legene, mens andre
kan være fordybet i leg, som forventet efter alder, og har kun brug for den
voksnes hjælp når der opstår konflikt.
Det kan være at den voksne indgår kort i legen, og så trækker sig ud igen, når
legen igen er i flow.
I andre situationer sætter de voksne en leg eller aktivitet i gang, og deltager
måske også selv – som for eksempel i dødbold på legepladsen eller på en
forhindringsbane i huset eller på legepladsen.
Nogle børn har særlig brug for at blive understøttet i legeudviklingen.
Og her kan ’legemanuskripter’ være en hjælp, til at understøtte
legeudviklingen hos barnet.
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Så sætter den voksne en leg i gang – og kan selv være helt eller delvis med i
legen, som foregår efter en skabelon, hvor det også er tydeligt hvilke
replikker, som indgår i legen, fx i en købmandsleg.

Legepladsen.
Legepladsen er et pædagogisk læringsmiljø.
De voksne er organiserede på legepladsen, og har til opgave, at igangsætte en
aktivitet for de børn som har lyst til at deltage, afhængig af, hvilket område
den voksne befinder sig i.
Er man f.eks. i ”skoven” igangsætter den voksne en aktivitet, som passer til
skoven. Det kan være at finde dyr, eller lave en gynge ud af et reb.
Tilsvarende er der aktiviteter igangsat af voksne i sandkasseområderne og på
boldbanen. Det er frivilligt for børnene om de har lyst til at deltage.
Der er samtidig en voksen, som har opgave med at hjælpe og understøtte, at
de børn, som er i periferien af fællesskaberne kommer ind i en leg eller i en
anden form for fællesskab, som f.eks at sidde og tegne ved et bord sammen
med andre børn og en voksen.
De voksnes organiserede rolle på legepladsen betyder ikke, at alle børn
nødvendigvis er sammen med voksne hele tiden på legepladsen, der er rig
mulighed for børnestyret leg og børneinitierede legefællesskaber, men det er
intentionen, at de børn som har lyst til eller brug for det, har mulighed for at
for at deltage i et fællesskab.
Når den voksnes rolle er organiseret på denne måde, går rollen fra at være
opsyn, til at være en fagperson, som har en pædagogisk intention med
børnenes leg på legepladsen.
Corona har medført et blik på, at der skal være mere ensartede tilbud overalt
på legepladsen, så uanset hvilket område børnene befinder sig i, så skal der fx
være mulighed for at lege rolleleg ved et udekomfur, eller mulighed for fx at
lege med magneter eller dukker.
Som et eksempel på at forsøge at give børnene flere muligheder for leg og
aktivitet kan nævnes, at der er indkøbt flere flytbare udekomfurer, som
børnene kan flytte rundt på legepladsen, og der er indkøbt et stativ med
kurve, som kan indeholde f.eks. dukker, duplo og tegnematerialer, så hver
stue har mulighed for at transportere sine kurve, uafhængig af, hvilket område
på legepladsen børnegruppen befinder sig.
Endvidere har Corona medført, at de nærliggende fodboldbaner bruges oftere,
samt at flisebelægning umiddelbart foran husets bygning dagligt bruges til
cykler og cykelbane, sammen med en voksen.
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Også på legepladsen følges børnene af de voksne, som har blik for, hvad
barnet mestrer eller hvad barnet skal have hjælp til for at kunne mestre eller
for at komme ind i zonen for nærmeste udvikling.

Metoder.
For at støtte barnet eller børnegruppen anvendes forskellige metoder.
Som eksempel sprogscreenes alle 2,10 og 4- årige børn i Essedalen, ligesom
Essedalen anvender pædagogisk psykologisk udviklingsbeskrivelse, samt
sprogtrappen.
Hvis personalet, i samarbejde med forældrene, vurderer, at det vil være
gavnligt med en sprogscreening inden skolestart, er dette også muligt.
Disse og andre metoder er et arbejdsredskab for de voksne og anvendes til at
kunne tilrettelægge og justere læringsmiljøet og give barnet de bedst mulige
betingelser.
Og der anvendes TOPI, tidlig opsporing og tidlig indsats, som er en metode,
hvor børnenes trivsel gennemgås, og der igangsættes handleplaner, hvis et
barn viser tegn på at mistrives.
Det sket i dialog med forældrene.

For at kunne forholde sig til praksis holder de voksne løbende møder i
teamet/på stuen, hvor de reflekterer over praksis og hvilken effekt forskellige
tiltag og justeringer af praksis har i børnegruppen.

Børnefællesskaber.
En stor del af børns læring og udvikling foregår i samspil med andre børn.
Selv de allermindste vuggestuebørn er interesserede i de andre børn og den
første leg og læring foregår som imitation eller leg ved siden af et andet barn.
Det er vigtigt for det enkelte barn at opleve sig inkluderet i et børnefællesskab.
Mange børn indgår i flere børnefællesskaber, i større eller mindre grupper,
men for andre børn kan oplevelsen af, at være i et fællesskab, bestå af et
fællesskab med kun et andet barn.

De voksne i Essedalen observerer kontinuerligt børnenes legefællesskaber, og
hvis de ser, at et barn har svært ved at komme ind i fællesskab med andre
børn, så undersøger pædagogerne, hvad der kunne være årsagen til det.
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De voksne arbejder med at understøtte barnet i at komme ind i et fællesskab
med andre børn i gruppen.
Det kan være ved at de voksne deltager i børnenes leg for på den måde at
hjælpe et barn i overgangen til leg og fællesskab.

I Essedalen arbejdes med konceptet Fri for mobberi, som er en metode, til at
arbejde med børnefællesskaber og som kan bidrage til at forebygge mobberi.
I metoden inddrages børnene, så de er aktive i egen læring, f.eks. ved at
massere hinanden – ud fra den tese, at den man rører ved, mobber man ikke,
eller ud fra billeder, tale om hvordan man ser ud når man er ked af det, vred
eller glad. Børnene lærer at respektere hinandens følelser.
Det kan også være, at de voksne planlægger andre faste
grupper/børnefællesskaber til de planlagt aktiviteter og spisegrupper, så
barnet får øje på andre legemuligheder, eller de voksne opfordrer forældrene
til at lave legeaftaler, som kan understøtte at barnets sociale relationer
udvides.
Børn lærer af hinanden, så de faste grupper/børnefællesskaber kan
sammensættes f.eks. så mindre sprogstærke børn, er sammen med børn som
kan være sproglige rollemodeller. Eller det kan være, at en 4 årig måske
inkluderes med yngre stuekammerater, fordi den 4 årige måske ikke er helt
alderssvarende i sin udvikling.

Hvordan skaber I hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver
alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?

Morgen:
Essedalen lægger vægt på en rolig og rar morgenstund for de børn som møder
tidligt.
De børn som kommer om morgenen spiser fælles morgenmad, og leger i
grupper, på tværs af husets børnegrupper, og søskende har mulighed for at
lege sammen.
Det er som hovedregel de samme børn som møder ind hver morgen, og på
den måde opstår en ensartet smitte familie, samt relationer mellem de tidlige
børn.
Nogle børn har brug for meget voksenkontakt om morgenen, andre vil bare
gerne sidde uforstyrret og blive klar til dagen.
Ved morgenbordet har børnene mulighed for selv at øse op og hælde mælk op,
alt efter udviklingstrin.
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Som hovedregel bliver børnene delt i deres grupper/stuer fra klokken 7:30,
ligesom børn som kommer efter 7:30 afleveres på deres stue, hvor der er faste
voksne som er mødt, dog med forbehold for sygdom, m.m., hvor situationen
kan være anderledes.
På den måde er det muligt at børnene kan afleveres til deres faste voksne,
samt give børnene en stille og rolig start på dagen, da ikke alle børn afleveres
klokken 7:30.
I børnehaverne har børnene mulighed for at vælge mellem tre eller fire
aktiviteter, som kan vælges frem til samling som holdes ca. klokken 9 i mindre
grupper. Aktiviteterne er alle noget, som ikke kræver fysisk udfoldelse og
børnene har været med til at bestemme hvilke aktiviteter som det skal være
muligt at vælge, som for eksempel at lege med plus plusser, at lege med biler,
eller at tegne.
De tre valg er visualiseret på en vælgetavle ved hjælp af piktogrammer.
På den måde sikres, at alle børn starter dagen med forudsigelighed, og det er
med til, at der ikke opstår et højt aktivitetsniveau på stuen, da det for nogle
børn kan være svært at være i, og hvor det ligeledes kan være svært at blive
afleveret i en form for kaos.
Rammen om morgenens aktiviteter kan være et middel til en god overgang
mellem hjem og dagtilbud, når børnene ved aflevering ved hvad det er muligt
at vælge, og som de har været med til at bestemme.
I vuggestuegrupperne leger børnene som oftest med det legetøj som de
vælger, eller der er mulighed for at tegne eller lave puslespil rundt om et bord.
Hvad der tilbydes i vuggestuen, afhænger af, den konkrete morgenstund, da
der er forskel på, om der er nye børn, som har brug lidt tættere
voksenkontakt, eller flere børn på en given morgen, har brug for ekstra
voksenstøtte i overgangen mellem hjem og dagtilbud.
Både i børnehaven og i vuggestuen udveksles beskeder mellem hjem og
dagtilbud.
Og både i børnehave og vuggestuegrupperne afsættes tid til at modtage det
enkelte barn, for at sikre, at starten på dagen bliver så god som muligt for
barnet.
Klokken ca. 9 holder børnehaver og vuggestuer samling i mindre grupper,
fordelt rundt om i huset.
Samlingen har forskelligt indhold, men forbereder ofte børnene til en
kommende aktivitet, den kan bestå af temaer om det, som børnene er optaget
af, eller der arbejdes med mindmaps om et tema.
De faste børnegrupper i børnehaverne består som hovedregel af ca. 8 børn,
hvilket betyder at der er relativ tæt kontakt til den voksen og at alle børn har
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mulighed for at blive understøttet i læring og udvikling. I vuggestuen består
børnegrupperne som hovedregel af ca. 4 børn.

Efter samling.
Efter samling består læringsmiljøet som hovedregel af voksenstyrede
aktiviteter, ofte ud fra et fælles tema i hele huset.
Der kan også være en tur i nærområdet eller også til biblioteket eller zoologisk
have. Det er intentionen at turene ud af huset, skal have sammenhæng med et
tema eller en aktivitet som i øjeblikket optager børnene, for på den måde at
udvide børnenes læring og skaber sammenhæng for barnet.
De voksenstyrede aktiviteter varer ca. 20-40 minutter afhængig af
aldersgruppe og børnenes interesse og ”dagsform”.
Det kan være at aktiviteten justeres undervejs, hvis børnenes interesse og
nysgerrighed går i en anden retning end det planlagte, der er som oftest flere
spor at gå, indenfor et tema.
Efter en voksenstyret aktivitet inddrages børnene i oprydning og derefter er
der leg, som børnene selv vælger enten ude eller inde.

Frokost.
I Essedalen arbejder vi med et pædagogisk måltid, hvor børn og voksne er
fælles om måltidet. Alle læreplanens temaer kan dækkes under måltidet.
For eksempel natur og science, krop og bevægelse, børnenes sociale
kompetencer, med mere.
Børnene spiser i faste grupper med en fast voksen ved bordet.
På den måde opnås en tættere voksenkontakt og de børn, som har brug for
hjælp ved måltidet et tæt på den voksne.
Børnene opfordres til at smage på de forskellige retter eller typer pålæg.
Nogle gange kan det tage lang tid for et barn at vænne sig til nye smage, men
som oftest får børnene, med tiden, lyst til at spise en ny ret eller fx en
grøntsagshumus, når de ser, at deres kammerater kan lide maden.
På den måde inspirerer børn hinanden ved måltidet.
De voksne er rollemodeller og understøtter børnene under måltidet, dels med
evt. hjælp til at skære en mad ud, men også med at børnene får lyst til at
smage ny mad.
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Det respekteres hvis der er mad, som nogle børn slet ikke har lyst til at
smage, ikke kan tåle, eller der andre hensyn for eksempel religiøse.
Til de børn er der alternativer, men det er dog sjældent der er noget på
bordet, som ikke alle har mulighed for at spise.
Måltidet foregår i en rolig atmosfære. Børnene har som hovedregel faste
pladser under måltidet.
På den måde kan evt. konflikter om, hvem som skal hvor undgås, ligesom
nogle børn har brug for at vide hvor de skal sidde, for at kunne overskue at
deltage i måltidet, og nogle har behov for ekstra voksenkontakt.
Under måltidet samtaler børn og voksne omkring maden.
I vuggestuen kan samtalen ofte være vokseninitieret, hvor den voksne sætter
en samtale i gang, men i børnehaverne bringer børnene spontant temaer i spil.
Dog kan den voksne også tage temaer op omkring måltidet, for eksempel kan
den voksne begynde en samtale om, hvad der er sket på legepladsen om
formiddagen eller hvad der skal ske den næste dag.
For eksempel hvad maden består af, og hvor maden kommer fra.
Men måltidet giver også ofte anledning til samtaler om andre ting som er
relevante for børnene at tale om og fortælle om.
For eksempel kan børnene fortælle om noget, som de har oplevet sammen
med deres familie, eller hvad der er sket på legepladsen.
Børnene i vuggestuen kommunikerer ud fra deres udviklingstrin, men der er
også kommunikation og dialog omkring spisebordet med de mindste.
Under måltidet arbejdes med selvhjulpen som begyndes i vuggestuen, med at
børnene begynder at hælde vand i deres kop fra en mindre kande og også
begynder at spise selv med støtte fra en voksen.
Den voksne understøtter barnet i barnets læring efter barnets behov.
De fleste børn er meget ivrige efter at prøve at hælde op selv, og gradvis lærer
børnene at anvende bestik og selv begynde at skære for eksempel en kartoffel
helt eller delvist ud.
I storbørnsgruppen er de fleste børn selvhjulpne omkring måltidet, men den
voksen støtter stadig børnene hvis de har brug for det.
Hver gruppe/stue dækker deres rullebord, med inddragelse af børnene, som
oftest et eller to børn på skift.
I processen får børnene konkret sproglig forståelse for f.eks. en ’flad’ eller en
’dyb’ tallerken, ’oppe’ eller ’nede’ på rullebordet, ’koldt’ eller ’varm’ mad,
mængder: – hvor mange knive og hvor mange gafler? Etc.
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De mindste vuggestuebørn får til opgave at placere en tallerken på rullebordet
og de ældste børn kan blive bedt om at tælle deres kammerater og derefter
blive spurgt hvor mange tallerkner de så skal sætte på rullebordet.
Børnene kører selv, så snart de er klar til det i vuggestuen, rullebordet ned til
køkkenet og er med til at dække rullebordet. Når børnene skubber rullebordet
alene ned på stuen, bruger de den kinæstetiske sans, som skal udvikles og
senere har sammenhæng med, hvor hårdt børnene f.eks. skal trykke med en
blyant i skolen.
At dække et rullebord kan rumme alle læreplanens temaer f.eks. udvikling af
børns sproglige kompetencer, natur og science (kold mad/varm mad,
forståelse af mængder).
Om fredagen laver Essedalen mad over bål.
Det er børnehavegrupperne som står for at lave bålmad sammen med
børnene. Maden spises som oftest ude på legepladsen, hvor de ældste
vuggestuebørn også deltager.
Børnene er med til at skære grøntsager, lave nanbrød, lave dressinger og
andet, som indgår i menuen, som altid skal planlægges, så det er muligt for
børnene at deltage.

Selvhjulpenhed.
I forbindelse med måltidet arbejdes der med børnenes selvhjulpenhed
afhængig af hvilket udviklingstrin børnene befinder sig på.
I vuggestuen spiser børnene i starten med høj grad af voksenhjælp, men
gradvis begynder barnet at kunne hælde vand fra en kande, skære en kartoffel
ud eller selv smøre sin mad.
Og allerede fra vuggestuealderen er det muligt at bede to børn om, at gå ned i
køkkenet og bede om f.eks. mere rugbrød til sin spisegruppe.
Børnene går selv tilbage til sin børnegruppe, med det ekstra som er hentet i
køkkenet.
Tilsvarende for børnehavebørnene, som kan mestre at bede om f.eks. 5
stykker ekstra rugbrød eller mere af alle typer pålæg på pålægsfadet.
På den måde er børnene inddraget i rutinerne omkring frokost, og der skabes
læringsmiljø for det enkelte barn, som er med til at udvikle f.eks. barnets
sproglige kompetencer. Men også at give selvværd og selvtillid og følelsen af,
at bidrage til fællesskabet, nemlig den gruppe, som barnet dækker rullebord
for, eller som barnet henter ekstra rugbrød til.
Læringsmiljøet i rutinerne omkring måltidet er tilpasset det enkelte barns
udviklingsniveau, med fokus på den nærmeste zone for udvikling.
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Og graden af støtte fra den voksne er tilsvarende tilpasset børnegruppen og
det enkelte barns udviklingsniveau.

Overgangen til legeplads eller middagssøvn.
Tilsvarende efter måltidet, når børnene skal ud at sove i vuggestuen, eller skal
på legepladsen i børnehaven, så arbejdes der med selvhjulpenhed i forhold til
toiletbesøg og af-og påklædning.
De mindste børn går ikke på toilettet, men kan inddrages i bleskiftet, f.eks.
ved selv at tage en ren ble, selv at kravle op på puslebordet, m.m.
Udviklingen i børnenes selvhjulpenhed i forhold til af- og påklædning, begynder
meget ofte med, at børnene i vuggestuen selv lærer at tage sutsko og
strømper af, og så gradvis udvikler kompetencerne til at selv tage alt tøjet af,
med støtte fra den voksne til børnene i storbørnsgruppen.

Legepladsen efter frokost.
Børnehavebørnene og flere af de ældste vuggestuebørn er på legepladsen efter
frokost.
Det betyder ikke, at legepladsen ikke benyttes hele dagen, for i forår frem til
efterår/vinter, er legepladsen en meget stor del af Essedalens læringsmiljø.
Typisk vil der dog være flere inde aktiviteter om formiddagen i vinterhalvåret,
så efter frokost skal alle børnehavebørn ud, med få undtagelser – f.eks. meget
blæst eller regn, glat legeplads, eller hensyn til enkelte børn.
Derfor kan legepladstiden midt på dagen tænkes som en rutinesituation for
børnehavebørnene.
Og i Essedalen er tiden på legepladsen organiseret på en måde, så de voksne
på legepladsen har områder med forskellige former for aktiviteter som et tilbud
til børnene, afhængig af, hvilket område den vokse har ansvaret for.
F.eks. er der tilbud om forskellige lege eller boldspil på legepladsens boldbane,
eller aktiviteter omkring træerne i skovområdet, ligesom de mindste børn
tilbydes sandlege i sandkassen.
Samtidig er der en voksen som ikke er tilknyttet en aktivitet, men som skal
have et blik på, om nogle børn er i periferien af børnefællesskaberne, og som
har brug for at blive understøttet i, at komme ind i en leg eller et fællesskab,
eller har brug for lidt voksenkontakt.
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På den måde skabes andre muligheder for børnenes læring i de cirka to timer
de er på legepladsen i løbet af dagen, og de voksnes rolle på legepladsen går
fra at være opsyn, til at have en faglig og fordybende rolle.
Det er et fokusområde, sammen med blandt andet de faglige fyrtårne, at
læringsmiljøet på legepladsen kvalificeres og justeres, så den voksne bliver
den bærende i læringsmiljøet på legepladsen, fremfor at voksne blot ’holder
opsyn’ ude på legepladsen.
I løbet af efteråret har der været fokus på, at de forskellige zoner på
legepladsen, hvor børnene opholder sig i mange timer, også har forskellige
former for indhold. Dette med henblik på at børnene ikke kun tilbydes
grovmotorisk aktiviteter i en zone, og sandkasseleg i en anden, men at der er
flere muligheder, f.eks. tegneborde i alle zonerne, eller udekøkkener i alle
zoner, muligheder for at lege med biler i alle zoner, m.v.
Alle børn kan lege/leger på tværs i alle zoner/områder.

Eftermiddag.
Børnene spiser frugt på de stuer som de tilhører, og som udgangspunkt i den
faste spisegruppe.
Frugten bliver skåret ud og ordnet ved bordet, ligesom børnene også kan være
aktive med selv at skære frugten ud.
Der arbejdes fortsat med selvhjulpenhed og inddragelse af børnene.
I børnehaverne kan der også være højtlæsning ved frugttid.
Efter frugt i børnehaverne vil der i de perioder, hvor børnene er indenfor, som
hovedregel, være forskellige tilbud om aktiviteter, som børnene kan vælge ud
fra en vælgetavle.
På storbørnsgruppen inddrages børnene i, hvilke muligheder, som skal være
mulige på en given dag, eller en given periode.
Børnene er ikke fastholdte i den valgte aktivitet hele eftermiddagen, men kan
forlade den, eller aktiviteten kan udvikles sig til noget andet og mere, og
involvere flere børn, end da aktiviteten startede.
På vuggestuerne, hvor børnene står op på forskellige tidspunkter, er
eftermiddagen ofte præget af at spise frugt og det praktiske omkring bleskift.
De børn som er klar efter frugt og bleskift, har mulighed for at lege det som de
selv vælger – det kan være f.eks biler eller i dukkekrogen.
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Essedalen vil fremadrettet arbejde med at udvikle vuggestuens læringsmiljø
om eftermiddagen, med henblik på at skabe og organisere rammer for mere
voksennærvær og pædagogisk aktivitet og leg for de børn, som har spist og
sovet.
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Samarbejde med forældre om børns læring

Hvordan samarbejder I med forældrene om barnets og børnegruppens
trivsel og læring?
Nedenstående kan fx indgå i beskrivelsen:
Hvordan inddrager I forældrene i at være aktivt deltagende og tage ansvar for
at støtte deres barns trivsel, læring og udvikling.
Essedalen lægger vægt på et godt forældresamarbejde og det skal være rart
for forældre at komme i huset.
Vi samarbejder dels gennem den daglige dialog og dels gennem møder og
årlige forældresamtaler og med bestyrelsen.
I Essedalen formidles læreplanens fokuspunkter til forældrene via dagbøger på
Aula, hvor medarbejderne beskriver dagens aktiviteter, og hvilke temaer fra
læreplanen, som har været i fokus.
Hvis der, som et eksempel, er særlige udfordringer blandt en gruppe børn på
en stue, f.eks. i en pigegruppe, så drøfter Essedalen børnenes samspil med
forældrene, og der laves aftaler om hvordan pigerne kan støttes i at lege
sammen på en konstruktiv måde, frem for en konfliktfyldt måde, når de er
sammen.
Det kan f.eks. være at Essedalen opfordrer forældrene til ikke at tale negativt
om nogle af de andre piger i gruppen, eller lave legeaftaler.
Tilsvarende kan det være, at Essedalen observerer at et barn ikke er i trivsel i
kortere eller længere perioder, og at Essedalens indsats omkring barnet ikke
har effekt.
Så indgår vi i dialog med forældrene hvor vi sparrer sammen med forældrene
om, hvordan vi bedst kan hjælpe barnet.
Nogle gange ser forældrene det samme ’billede’ af barnet og andre gange er
det to forskellige måder barnet agerer på, afhængig af, hvilken arena barnet
befinder sig på – i hjemmet eller i Essedalen.
På mødet aftales forskellige måder at handle på, ift. barnets behov, både i
hjemmet og i Essedalen, for i fællesskab med forældrene at støtte op og sikre
barnets fortsatte trivsel.
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Og meget ofte vil der blive afholdt opfølgende samtaler hvor der vurderes om
den fælles indsats har hjulpet.
I andre situationer kan forældrene låne fx sprogstimulerende materiale med
hjem, f.eks. bøger eller spil, som kan stimulere barnets sproglige udvikling. På
den måde kan Essedalen bidrage til at understøtte et samarbejde om barnets
sproglige udvikling.
Forældre har også været inviteret med til at deltage i en dag i Essedalen, med
henblik på at se hvordan vi arbejder omkring deres barn.
I andre tilfælde understøtter Essedalen forældrene, på forskellige måder, når
de afleverer eller henter deres børn. Det kan understøtte at barnet f.eks.
kommer godt ud ad døren fra Essedalen, men også understøtte forældrene i en
svær situation.
Et konkret eksempel kan være børn som har overgangsobjekter med hjem,
eller hvor det aftales, at forældrene ringer i Essedalen, når de er på vej til at
hente deres barn, og personalet så visualiserer med en time-timer, for barnet,
at om f. eks. fem minutter, så kommer mor og far og henter.
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Børn i udsatte positioner

Hvordan skaber I et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og
involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse fremmes?
Nedenstående kan fx indgå i beskrivelsen:
Hvilken opmærksomhed skal vi have, når vi taler om børn i udsatte positioner?
Hvordan arbejder vi konkret med inkluderende børnefællesskaber?

I forhold til børn i udsatte positioner arbejder Essedalen, i overensstemmelse
med det fælles grundlag fra 0-18 i Glostrup Kommune, ud fra det systemiske
perspektiv, hvor man ser på den kontekst, som barnet indgår i, som
forudsætning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.
Det betyder at det er Essedalens praksis som justeres med udgangspunkt i
barnets behov, for at understøtte barnets trivsel, udvikling, læring og
dannelse.
Dermed ses barnet ikke som problembærer, men som et unikt individ, som
skal sikres de bedst mulige betingelser for udvikling, trivsel, læring og
dannelse i Essedalen.

Det narrative.
I Essedalen er vi opmærksomme på det narrative, altså hvordan der tales om
de børn, som kan være i en udsat position, da det narrative har betydning for,
hvordan man møder barnet. Det som man lyser på, er det som man får øje
på.
Der er konkrete eksempler fra Essedalens praksis på, at retorikken omkring et
barn er vendt fra en lidt forbeholden retorik omkring et barn, med fokus på alt
det, som barnet har svært ved, til en retorik, med fokus på alt det som barnet
kan og mestrer og derved bliver barnet mødt med anvendelse og får bedre
betingelser for udvikling, trivsel, læring og dannelse.
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Tværfaglige samarbejdspartnere.
I forhold til børn i udsatte positioner samarbejder Essedalen meget ofte med
tværfaglige samarbejdspartnere, f.eks. pædagogiske vejledere, som
observerer Essedalens praksis og som har forslag til, hvordan praksis kan
justeres, så praksis tilgodeser børn i udsatte positioner.
At justere praksis kan f.eks. gå fra at dele en fælles samling op i grupper, så
samlingen bliver overskuelig for alle børn, at indlægge pauser i hverdagen for
et barn, væk fra gruppen, at visualisere dagligdagen og aktiviteter, at tilbyde
mere og nær voksenkontakt og støtte, at arbejde med høj grad af struktur
eller sproglig opmærksomhed, m.m.
Justering af praksis vil overordnet gavne alle børn i gruppen, og dermed kan
forskellige justeringer af praksis bidrage til at højne den generelle
pædagogiske kvalitet i Essedalen. Samtidig får børn i udsatte positioner de
øgede betingelser for trivsel, læring udvikling.
Nogle børn kan være i en udsat position i længere tid, og har brug en intensiv
og længere indsats, både i forhold til hverdagens pædagogiske praksis, men
måske også sprogligt eller motorisk.
Men andre børn er måske sårbare i en periode, måske på grund af
forældrenes skilsmisse, at barnet lige er blevet storebror/søster, der er
sygdom i familien – eller andre ting, som kan påvirke barnets trivsel,
udvikling og læring i en periode.
Her vil ekstra voksenkontakt måske være en støtte for barnet, eller at barnet
bliver ’fremhævet’ lidt overfor de andre gennem særlig opgaver og derved får
styrket sit selvværd.
I de tilfælde vil indsatsen ofte være kortvarig, og i langt de fleste tilfælde
kommer barnet tilbage til sin tidligere trivsel, og er ikke mere i en sårbar
position.
Alle indsatser drøftes med forældrene, de mere intensive gennem flere møder,
mens de mere kortvarige også kan drøftes i hverdagens dialog, idet det
forudsættes, at der en god dialog mellem forældre og dagtilbud.
Det bidrager til at barnet måske kan få mere selvtillid og selvværd, som kan
bidrage til mere trivsel, udvikling, læring og dannelse for barnet.
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Sammenhæng til børnehaveklassen

Hvordan tilrettelægger I jeres pædagogiske læringsmiljø for de ældste
børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette
spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den relevante
aldersgruppe.)
Beskriv på hvilken måde I understøtter børnenes lyst til at lære, være
vedholdende, fordybe sig, turde tage nye udfordringer og indgå i nye relationer
Storbørnsgruppen.
I Essedalen samles de kommende skolestartere i en gruppe det sidste år inden
skolestart, fra den 1. april.
Det betyder at børn fra de to mellemgrupper får muligheder for at danne
relationer på tværs sammen med børn som de senere muligvis skal gå i skole
med.
Ved at skulle danne nye relationer på tværs i storbørnsgruppen, styrkes
udviklingen af børnenes sociale kompetencer, og det er relevant for
overgangen mellem dagtilbud og SFO/skole, hvor det enkelte barn har brug for
at kunne danne nye relationer med børn fra andre dagtilbud, samt mestre at
interagere med børn og voksne som de ikke kender.
I dette perspektiv bliver storbørnsgruppen en form for læring i, hvad det vil
sige at begynde i SFO og skole, hvor alt er nyt, og de også skal lære nye
voksne og nye kammerater at kende.
I storbørnsgruppen er der også nye voksne at skulle forholde sig til, samt en
lidt anden hverdag end børnene kender fra mellemgrupperne.
I storbørnsgruppen tilrettelægges praksis med fokus på at børnene i højere
grad skal kunne være selvhjulpne, for eksempel i garderoben og ved
toiletbesøg.
Men børnene skal også lære at kunne mærke sig selv – fryser jeg, eller sveder
jeg – og selv – måske med støtte fra en voksen- vurdere om barnet skal tage
en ekstra trøje på eller skal have trøjen af, da skal barnet selv ved skolestart,
kunne mestre sådanne situationer og være selvhjulpne omkring det.
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I storbørnsgruppen arbejdes også med høj grad af medbestemmelse, dels ved
direkte ønsker fra børnene, men også via mindmapping metoden i forbindelse
med tilrettelæggelsen af et tema, som beskrevet i ovenstående.
Et konkret ønske fra børnene kan f.eks. komme i en samling, og for eksempel
har børnene ønsket en bogstavtavle til stuen eller de kommer med ønsker til,
hvilken mad de skal tilberede på bål om fredagen.
Børnene i storbørnsgruppen skal også i højere grad lære selv at løse konflikter,
og hvilke handlemuligheder de har, hvis børnene ikke selv kan løse den
konflikt som er opstået.
De voksne kan så være på sidelinjen, parat til at støtte børnene i konflikten
eller de kan være mere bag ved – så børnene selv henvender sig til en voksne
om at få hjælp.
Konfliktløsning er ofte et tema i storbørnsgruppens samlinger, som holdes i
mindre grupper, eller der kan holdes børnemøder med en konflikt på
dagsorden.
I storbørnsgruppen arbejdes i foråret med at løse mindre ’skoleopgaver’ – som
f.eks. at tegne fra prik til prik, eller farve et tal eller et bogstav - afhængig af
hvor det enkelte barn er i sin udvikling og hvor zonen for nærmeste udvikling
er.
Nogle børn mestrer flere opgaver, eller opgaver med en end andre børn, mens
andre har brug for at gå til og fra en opgave – som også kan være, for
eksempel, at tegne en gulerod og klippe den ud, i forbindelse med et tema om
kaniner.
Den voksnes rolle er at understøtte barnet i, at få lyst til at gå i gang med
opgaven.
I overgangen til SFO og skole samarbejder vi med SFO og skole ud fra de
overordnede principper for overgange i Glostrup Kommune.
Hvis et barn i en udsat position skal starte i SFO og skole kontakter vi skolen
med henblik på, at give en udleveret overlevering, med fokus på barnets
ressourcer, men hvor vi også overleverer hvor barnet i særlig grad har brug for
at blive understøttet i sin læring, udvikling og trivsel.
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Eksempel på børnenes byggeri på legepladsen, som indbyder til mange
slags leg. Byggeriet begynder forfra hver dag.
Børnene kan gå til og fra byggeriet i løbet af dagen, og der kan være
flere lege i gang samtidig.
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Inddragelse af lokalsamfundet
________________________________________
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe
pædagogiske læringsmiljøer for børn?

Essedalen har et samarbejde med Glostrup/Albertslund Produktionsskole.
Essedalen og Glostrup/Albertslund Produktionsskole samskaber en fælles
motionsdag. De fodboldbaner som er nabo til Essedalen, bliver inddraget til
dagen, og de studerende på Glostrup/Albertslund Produktionsskole fremstiller
forskellige redskaber og forhindringsbaner til brug på motionsdagen.
Flere praktiklinjer på Produktionsskolen er inddraget i motionsdagen, f.eks.
træværksted, medieværksted, tekstilværksted, m.fl. hvor alle elever, hvor
eleverne fremstiller redskaber og materialer til dagen, ligesom
medieværkstedet, filmer dagen, og klipper filmen sammen til musik.
Den pædagogiske linje på produktionsskolen står for dagen og for de
forskellige poster. Essedalens børnehavebørn og voksne deltager, og
Essedalens køkkenmedarbejdere serverer frokost.
Dette er en dag, hvor børnene i Essedalen tilbydes et læringsmiljø, som det
ikke ville være muligt selv at skabe i Essedalen, da de poster, som
produktionsskoleeleverne skaber i deres værksteder, meget ofte er af høj
kvalitet.
Både eleverne på produktionsskolen og Essedalens børn får nye læringsrum,
og for elevernes vedkommende opnår eleverne erfaring i, hvordan det er at
gennemføre et pædagogisk forløb i praksis.
Tilsvarende samarbejde finder sted i december måned, hvor elever fra
produktionsskolen står for forskellige julegaveværksteder i Essedalens
fællesrum, og Essedalens børnehavebørn, får muligheder for at lave flere
forskellige julegaver, faciliteret af eleverne på produktionsskolen.
Julegaveværkstedet bidrager til at børnene i Essedalen får muligheder for at
fremstille andre julegaver end hvad Essedalen normalt tilbyder, og børnene
afprøver forskellige kreative metoder i samspil, ligesom de får erfaringer med
at være i samspil med andre ’voksne’ (de unge fra produktionsskolen) end de
faste voksne fra Essedalen, som dog er med på ’sidelinjen’.
Eleverne på produktionsskolens pædagogiske linje, får mulighed for at afprøve
pædagogiske forløb i praksis.
På den måde samskabes et pædagogisk læringsmiljø for både Essedalens børn
og de studerende på produktionsskolen.
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En anden måde at inddrage lokalsamfundet på, er f.eks. at gå ned og handle
hos den lokale købmand, f.eks. at købe grøntsager til en grøntsagssuppe, hvor
børnene senere er med til at snitte grøntsagerne og lave suppe over bålet om
fredagen.
Det kan også være børnene er med at købe græskar som skal udhules til
Halloween, eller andre ting, som Essedalens børn burger i de pædagogiske
aktiviteter.
At gå med de voksne til købmanden giver børnene sammenhæng i hverdagen,
samt bidrager med en forståelse af den nære omverden, samt det at købe ind.
Af øvrige eksempler på inddragelse af lokalsamfundet kan være, at Essedalens
børn slår katten af Tønden på plejehjemmet eller går Lucia på jobcentret,
ligesom de ældre på plejehjemmet har været inviteret som tilskuer til
børnenes motionsdag med produktionsskolen.
Ligeledes har Essedalen anvendt den nærliggende fodboldklubs lokaler, samt
lokaler på Leragergård.
I disse tilfælde er der ikke tale om egentlig samskabelse, men lån af lokaler på
to forskellige lokaliteter bidrager alligevel til, at børnene får et andet
læringsmiljø, som f.eks. at lege i haven på Leragergård, som ikke er
indhegnet, og som derved stiller krav til børnene om, at kunne holde sig på
grunden alligevel, hvilket er en del af den personlige læring og udvikling.

Endnu eksempel på inddragelse af nærmiljøet kan være at udnytte området
omkring med den nærliggende Degnesti, fx med fokus på natur eller trafik.
Glostrup Bibliotek har ligeledes været benyttet med grupper af, som en fast
del af hverdagen, og biblioteket har blandt andet inviteret Essedalens børn til,
at male bibliotekets blomsterkasser.
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som
skal foretages mindst hvert andet år?
Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold
til jeres evalueringskultur i hverdagen.
Evaluering af læreplanen sker fælles i den samlede personalegruppe med fokus
på det pædagogiske læringsmiljø i forhold til de 6 læreplanstemaer, fx på et
personalemøde.
Men det er intentionen, at den pædagogiske læreplan fremadrettet skal være
et tema på de månedlige stuemøder, hvor der også sker en evaluering
læringsmiljøet i forhold til læreplanstemaerne, pædagogisk praksis og
Essedalens barnesyn.
Læreplanen er et dynamisk dokument, som over tid vil afspejle udviklingen af
det pædagogiske læringsmiljø i Essedalen, som løbende evalueres og justeres
med fokus på børnenes trivsel, læring og udvikling, fordi børnenes udvikling,
læring og trivsel er betinget af den kontekst som barnet er en del af i
Essedalen.
Læringsmiljøet evalueres også på baggrund af data fra de metoder som
anvendes for eksempel sprog screeninger eller Topi.
Hvis et barn scorer lavt, for eksempel i en 2,10 års sprogvurdering, og igen
ved 4 års screeningen, så kan læringsmiljøet evalueres ud fra, resultaterne i
screeningen, og praksis skal justeres i forhold til at understøtte barnets
sproglige udvikling, med fokus på at barnet har progression i sin sproglige
udvikling.
Hvordan er pædagogisk refleksion tænkt ind i hverdagen
Pædagogisk refleksion sker løbende, formelt og uformelt.
Den uformelle refleksion kan ske en i hverdags dialog på stuen, hvor
pædagogerne f.eks reflekterer over børnegruppens sammensætning eller
hvordan en aktivitet er forløbet.
Men pædagogisk refleksion finder også sted i mere formaliseret form på
stuemøder, hvor en stues praksis og eventuelle indsatser omkring enkelte børn
evalueres og justeres, med fokus på hvad der virker for barnet.
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Det kan f.eks være at pædagogerne beslutter at skabe situationer i hverdagen,
hvor barnet har mulighed for opmærksomhed omkring det fælles tredje
sammen med et andet barn, eller at
Pædagogisk refleksion kan også finde sted sammen med tværfaglige
samarbejdspartnere, f.eks en pædagogisk vejleder.
Her vil refleksionen ofte tage udgangspunkt i et enkelt barn, som kan være i
en udsat position. Den tværfaglige refleksion kan medføre justering af praksis
som gavner hele børnegruppen. Som for eksempel visualisering, hvor mange
børn har glæde af det visuelle til at understøtte, det talte sprog.
Også på personalemøder reflekteres over fælles praksis f.eks i forhold til
læringsmiljøet på legepladsen eller i forhold til rammer for overgangen mellem
hjem og dagtilbud, med henblik på at sikre den bedst mulige overgang for
barn og forældre.
Men der kan også ske refleksion omkring læringsmiljøet i forhold til børn i
udsatte positioner, hvor personalet sparrer og reflekterer på tværs af
børengrupperne.

I forældresamarbejdet, herunder i bestyrelsen, sker også en refleksion og
evaluering, da bestyrelsen løbende informeres omkring kommende
pædagogiske tiltag i Essedalen.
Forældrene har mulighed for at byde ind med deres perspektiver, og dermed
bidrage til samskabelse.
Et konkret eksempel kan være arbejdet med velkomstfolder, som bestyrelsen
ønskede skulle justeres. Bestyrelsen tog udgangspunkt i den folder som
Essedalen tidligere havde lavet, men kom dernæst med forslag til justeringer
og forbedringer i teksten, således som de ønskede det.
Også omkring afholdelse af fødselsdage i Essedalen har bestyrelsen bidraget til
en politik, som både repræsenterer forældrenes perspektiv samt personalets
perspektiv.

Fremadrettet vil Essedalen arbejde henimod at evalueringen bliver mere
systematisk og ensartet.
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Dokumentation

Essedalen arbejder med forskellige former for dokumentation.
For eksempel skriver pædagoger eller medhjælpere dagligt en ’dagbog’ til
forældrene i Aula, som beskriver hvad børnene har lavet i løbet af dagen, og
som også inddrager de 6 læreplanstemaer.
Dagbogen er samtidig både information til forældre, samt en dokumentation af
læringsmiljøet i Essedalen.
I de forskellige temaer indgår også kreative aktiviteter, som for eksempel
tegninger og malerier.
For eksempel kan et forårstema, ud over ture i naturen, også indeholde
malerier af skov og blomster eller et kanintema kan indeholde collager med
kaninens mad, som børnene har klippet ud.
Alle de kreative ’produkter’ udstilles i huset – hænges op på væggen eller er
placeret på andre måder, så forældre – og børnene selv, samt alle andre i
huset, har muligheder for at betragte børnenes kreative udtryk.
Dokumentationen dokumenterer forskellige læringsrum, hvor børnene får
erfaringer med f.eks forskellige former for maling, ture i naturen, o. l.
Dokumentation kan også være ting fra naturen som bliver udstillet eller brugt i
kreative sammenhænge.
En anden form for dokumentation er Essedalens ugeplan.
Ugeplanen er som udgangspunkt koblet til et fælles overordnet tema, men
aktiviteterne kan udmønte sig forskelligt, på de forskellige stuer afhængig af
børnegruppens sammensætning, alder og udviklingstrin.
Aktiviteterne dækker over tid de seks temaer i den pædagogiske læreplan.
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EKSEMEPLER PÅ TO PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FRA PRAKSIS:

Læreplan fra vuggestuen, det pædagogiske måltid, forår
2020

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
Vi ønsker at fremme børnenes engagement, madmod og deltagelse, ved måltider,
så børnene oplever selvtillid og succes.
Måltiderne bliver indtaget i små grupper, så der er ro i spisesituationen, samt
mulighed for at se det enkelte barn.
Om eftermiddagen skal der være tid og rum til børn der vågner, før de skal spise.
Rutinepædagogik
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

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.

0-2 år
Det børnene øver sig på:
At øse op
At hælde væske i kop med små kander
At dække vogn samt bord
At rydde op - tage kop og tallerken på
vognen.

Det pædagogiske læringsmiljø skal
understøtte samspil og tilknytning
mellem børn og det pædagogiske
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.
0-2 år
Det børnene øver sig på:
børnene øver sig på at håndtere
udfordringen i at smage på nyt mad
herefter kan børnene få følelsen af
succes.
At hjælpe hinanden
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- skrabe madrester af ned i
skraldespand
At tage hagesmæk af
At bruge bestik
At komme op og ned af stolen
At smage på nye madvarer
At tage initiativ til at få maden over på
deres tallerken. Det gør de ved enten
at pege eller sige, hvad de vil have

Børnene øver sig i at udtrykke sig
verbalt og kropsligt
børnene øver sig i at deltage i processen
ved måtidet i trygge rammer og
oplevelsen af gåpåmod og
engagement
At være lydhøre
Almen bordskik
At vente på tur
At spejle sig i hinanden

De voksnes rolle:
I forbindelse med madvaner, i dialog
med forældrene.
At være i samspil med børnene, ved at
være klar over at vi voksne er
rollemodeller og at børnene spejler sig
i de voksne og hinanden. Feks. ved at
smage på "det nye" og udvise glæde
både kropsligt og sprogligt.
De voksne videregiver sociale normer
for spisning.

De voksnes rolle:
Sikre at udfordringerne ikke overstiger
børnenes kompetence eller grænse.
At støtte børnene i at udføre
handlingerne samt være nærværende
ved at være til rådighed og have en
positiv tilgang.
At støtte børnene i at smage på maden,
og få børnegruppen til at støtte
hinanden.
At indtage forskellige positioner fra hvert at motivere børnene sprogligt og
enkelt barn: Forbundet sampsil,
kropsligt, ved at opfodre børnene til at
narrativt samspil og eksplorativ
smage og udforske med maden,
samsil.
Samtidig skal der være plads til
Rammerne for spisningen skal der være
børnenes interesser og samtale emner
tid og åbenhed, så børnene har en god
som skaber dialog.
oplevelse.
at være nære og tillidsgivende
At skabe en god atmosfære
Vi skal have blik for barnets interesser ,
Forsøge at fastholde barnet i
altså at der skal være tid til at have
fællesskabet ved at fange det enkeltes
dialog omkring det barnet er
barn interesse. Så sker der tit det, at
interesseret i og udforske sammen
barnet får kigget på sin mad en ekstra
med barnet og ellers at kunne koble
gang, og måske ryger der en tiltrængt
det indover selve spisningen.
bid mere ned.
Vi hjælper børnene til at være lydhøre
At være opmærksom på at ikke presse
over for hinandens behov.
børnene feks. at spise brødet før
frugten.

Tegn på læring:
At børnene viser engagement til at deltage
At børnene prøver eller tager hagesmæk af
At børnene bruger kroppen eller gestik til udføre handlingen
At børnene udviser glæde og gåpåmod
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At børnene øver hjemme
At børnene har mod til at smage på nye ting
Evaluering: næste stuemøde/dagligt vil vi snakke om det fungere, og hvad der kan
gøres mere eller mindre af.
Nye grupper, bliver løbende skiftet.

Eksempel på læreplan fra et helt projekt over en måned, med får i
storbørnsgruppen, forår, 2020

Vi starter op med at have emnet ”FÅR”
1 Velkommen på Essestuen
2 Pyntning af bamsehuse
3 Påskefrokost
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Bibliotekstur blå og gul gruppe, grøn gruppe planter blomsterløg, rød gruppe klipper blomster
Bibliotekstur rød og grøn gruppe, blå gruppe planter blomsterløg, gul gruppe klipper blomster
Gul og rød gruppe planter blomsterløg, grøn og blå gruppe klipper blomster

Malerier: Alle
Tegne/farve/klippe får: Alle
Fælleslege/regellege: Alle
Bål

Grøn gruppe på tur, de tre andre grupper arbejder med hvad får spiser
Blå gruppe på tur, de tre andre grupper arbejder med hvad får spiser
Gul gruppe på tur, de tre andre grupper arbejder med hvad får spiser
Rød gruppe på tur, de tre andre grupper arbejder med hvad får spiser
Bål

Grøn gruppe på tur, de tre andre grupper arbejder med hvilke farver får har
Blå gruppe på tur, de tre andre grupper arbejder med hvilke farver får har
Gul gruppe på tur, de tre andre grupper arbejder med hvilke farver får har
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30 Rød gruppe på tur, de tre andre grupper arbejder med hvilke farver får har

Alle aktiviteterne i denne, og også den næste måned, vil handle om får. Alt hvad vi laver, vil derfor,
på en eller anden måde, forbinde sig til får. På biblioteksturen vil børnene f.eks låne bøger om får,
både skønlitteratur og faglitteratur, som vi skal bruge til at læse i og finde informationer som vil
skal bruge at arbejde ud fra og når vi tager på tur, vil det være ud og se på får.
Vi vil i hele perioden børnene er på Essestuen have et stort fokus på børnenes sociale
kompetencer. Både for, her til at starte med, at give det enkelte barn den bedste start på stuen,
men også for at styrke fællesskabet i grupperne og fordi de sociale kompetencer er et af de
vigtigste redskaber for børnene, når der senere skal starte på SFO.

Tur til fårene i Ejby Mose
Sammenhæng og ramme:
Det er blevet besluttet på et personalemøde, at det fælles tema i huset er forår. Som en del af dette tema
arbejder storebørnsgruppen med emnet får de næste 2-3 måneder. Derfor skal vi naturligvis ud og besøge
nogle får.
Børnene tager, som udgangspunkt, afsted på tur i deres faste gruppe med deres faste voksen, men det kan
hænde, at vi bliver nødt til at slå turene sammen, så grupperne går afsted to og to.
Den voksne sørger for madpakker, drikkevarer og refleksveste til alle.
Læreplanstemaer:
•
•
•
•
•
•
Tiltag:

Social udvikling
Alsidig personlig udvikling
Kommunikation og sprog
Natur, udeliv og science
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskaber

Det undersøges om Essedalen kan blive medlem af Ejby Fårelaug, som har deres får i Ejby mose.
De voksne bestiller madpakker i køkkenet og tjekker køreplan for bussen, så alle kommer ordentligt afsted.
Mål:
Vi vil styrke relationerne børnene imellem samt relationerne mellem det enkelte barn og de voksne.
Vi vil udfordre børnenes grænser ifht fårene. Hvem tør fx gå ind til dem, røre dem eller fodre dem.
Vi vil sætte ord på de oplevelser børnene og vi selv får og bruge de fokusord vi har udvalgt.
Vi vil give børnene mulighed for at opleve fårene og de omgivelser, som fårene bor i.
Vi vil give børnene forskellige sanseindtryk når vi møder fårene. Hvordan lugter der rundt om fårene?
Hvordan lugter fårene selv? Hvordan ser de ud? Hvilke lyde laver de? – både med deres mund, men også
med deres fødder. Hvordan er det at føle på dem? – både steder på fåret med uld og uden.
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Vi vil vise børnene en anderledes form for fællesskab, hvor man ikke selv vælger de andre medlemmer af
fællesskabet, men hvor man i stedet vælger interessen for fårene og derved bliver en del af den gruppe
mennesker, der har denne interesse. De skal opleve sig som vigtige brikker i fht dyrenes ve og vel og derved
have lyst til at tage ansvar. Det vil vi gøre ved at melde os ind i Ejby Fårelaug.
Tegn på læring:
Børnene henvender sig til hinanden – på tværs af de gamle stuer – og til de nye voksne.
Børnene bliver modigere, jo flere gange vi besøger fårene.
Børnene sætter selv ord på deres oplevelser og begynder at benytte fokusordene.
Børnene er nysgerrige omkring fårene og deres omgivelser. De stiller evt. spørgsmål eller undrer sig
efterhånden som de lærer fårene og deres omgivelser at kende.
Børnene viser med ord eller handling, at de har haft sanseoplevelser ude hos fårene. De sammenligner
måske deres oplevelser med andre oplevelser eller med ting hjemme i børnehaven.
Børnene bliver interesseret i at passe fårene og viser fx nysgerrighed ift hvem der passer dem, når vi ikke er
der.
Evaluering:
Der skal løbende evalueres på turene, så vi optimerer dem fra gang til gang. Det den ene gruppe oplever
eller erfarer derude, skal komme den næste til gode.
Der evalueres også på næste stuemøde.
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Læreplan
Tur til fårene i Ejby Mose
Det er blevet besluttet på et personalemøde, at det fælles tema i huset er forår. Som en del af dette tema
arbejder storebørnsgruppen med emnet får de næste 2-3 måneder. Derfor skal vi naturligvis ud og besøge
nogle får. Turene ud til fårene er fundamental for børnenes læring om og forståelse af dyrene og er derfor
højt prioriteret.
Vi vil gennnem læreplanstemaerne ”Social udvikling”, ”Alsidig personlig udvikling”, ”Kommunikation og
sprog”, ”Krop, sanser og bevælgelse”, ”Kultur, æstetik og fællesskaber” samt ”Natur, udeliv og science”
præsentere børnene for fårene. Vi vil komme hele vejen rundt om fåret på vores besøg i Fårelauget.
Det øver børnene sig på:
Børnene øver sig på at henvende sig til deres nye kammerater og de nye voksne.
Børnene øver sig på at komme tæt på fårene. For nogle vil det være nemt, mens det for andre vil være en
stor udfordring.
Børnene øver sig på at bruge fokusordene samt at sætte ord på deres oplevelser.
Børnene øver sig på at undre sig og stille spørgsmål.
Børnene øver sig på at sanse fårene og deres omgivelser. Både gennem øjne, ører, næse og hud.
Børnene øver sig på at blive den del af fællesskabet omkring fårene.
De voksnes rolle:
Den voksne skal være opmærksom på, om der er begyndende relationsdannelse på tværs af de gamle stuer
og støtte op om disse.
Den voksne skal opfordre til relationsdannelse på tværs af de gamle stuer.
De voksne udfordrer egne grænser i fht at komme tæt på fårene og sætter ord på tanker og føleser.
De voksne sætter ord på børnenes handlinger samt deres kropssprog. De voksne bruger fokusordene, hvor
det giver mening.
De voksne undrer sig sammen med børnene og svarer ikke nødvendigvis på børnenes spørgsmål, men
opfordrer dem til selv at finde svar.
De voksne er opmærksomme på at alle børn får brugt deres sanser…uden at overtræde børnenes grænser.
De voksne italesætter overfor børnene betydningen af at være en del af fællesskabet omkring fårene.
Hvorfor er det vigtigt at vi er her? Hvem kommer ellers? Hvem andre passer fårene? mm
Tegn på læring:
Børnene henvender sig til hinanden – på tværs af de gamle stuer – og til de nye voksne.
Børnene bliver modigere, jo flere gange vi besøger fårene.
Børnene sætter selv ord på deres oplevelser og begynder at benytte fokusordene.
Børnene er nysgerrige omkring fårene og deres omgivelser. De stiller evt. spørgsmål eller undrer sig
efterhånden som de lærer fårene og deres omgivelser at kende.
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Børnene viser med ord eller handling, at de har haft sanseoplevelser ude hos fårene. De sammenligner
måske deres oplevelser med andre oplevelser eller med ting hjemme i børnehaven.
Børnene bliver interesseret i at passe fårene og viser fx nysgerrighed ift hvem der passer dem, når vi ikke er
der.
Evaluering:
Der skal løbende evalueres på turene, så vi optimerer dem fra gang til gang. Det den ene gruppe oplever
eller erfarer derude, skal komme den næste til gode.
Der evalueres også på næste stuemøde samt når forløbet er slut.
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SMTTE
Blandingsbilleder
Sammenhæng og ramme:
Som et slags ”mind-map” skal børnene lave et blandingsbillede af et/flere får. Blandingsbilleder er
billeder/malerier der er skabt af flere forskellige omgange og med flere forskellige teknikker. Billederne
giver god anledning til at se, hvad børnene tænker om får.
Når børnene arbejder med deres billeder, opfordres de til at fortælle resten af gruppen, hvad de har
malet/tegnet/klippet (eller andet) og hvordan de har gjort det.
Når børnene så har været ude og besøge fårene flere gange og brugt tid i børnehaven på at fordybe sig i
emnet, så skal de lave et nyt blandingsbillede. På den måde kan vi ses, om børnenes opfattelse af får har
ændret sig. Når børnene arbejder med de indtryk de har fået på turene, skaber de deres helt eget unikke
udtryk, som den voksne kan bruge i det videre arbejde med temaet.
Børnene arbejder i deres grupper med deres faste voksne.
Læreplanstemaer:
•
•
•
•
Tiltag:

Alsidig personlig udvikling
Kultur, æstetik og fællesskaber
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse

De voksne laver en plan for hvordan billederne skal opbygges og sørger for at der er materialer til rådighed,
når processen begyndes. Børnene har, som udgangspunkt, ikke den store tekniske kunnen på dette
område, så her må de voksne være læremestrene og vise børnene den teknik, som de skal bruge, det sted i
processen, som de er. Grupperne skal ikke nødvendigvis lave de samme slags billeder. Det vigtigste er, at
det enkelte barns oplevelser kommer til udtryk. De voksne har altså frie tøjler til at komme med egne
ideer/ønsker til teknikker børnene kan arbejde med.
Mål:
Vi vil bruge blandingsbillederne til at få børnenes egne indtryk/sansninger frem.
Vi vil hjælpe det enkelte barn med at få dets oplevelser hos/med fårene til at komme til udtryk gennem
billederne.
Vi vil bruge forskellige materialer, for at give børnene varierede sanseindtryk gennem arbejdet med
billederne.
Vi vil undervejs sætte ord på de materialer og teknikker vi bruger samt snakke med børnene om de indtryk
de og vi får.
Vi vil opfordre børnene til at fortælle gruppen om deres billede samt at kigge på hinandens billeder og lade
sig inspirere.
Tegn på læring:
Børnene fordyber sig i deres billeder.
Børnene tør fortælle om deres billede og lader sig inspirere af hinanden og af de oplevelser de har haft.
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Børnene sætter ord på deres indtryk/oplevelser. Både hos fårene, men også i processen med billederne.
Børnene mærker fx forskel på de forskellige materialer de bliver præsenteret for.
Børnene tør prøve nye teknikker af og lader sig ikke begrænse af deres evt manglende evner.
Børnene spørger efter materialer.
Evaluering:
Der evalueres kort, på stuen, efter første forsøg med blandingsbilleder.
Hele processen med billederne evalueres på det nærmeste stuemøde
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Læreplan
Blandingsbilleder
Vi ønsker gennem læreplanstemaerne ”Alsidig personlig udvikling”, ”Kultur, æstetik og fællesskaber”,
”Kommunikation og sprog” samt ”Krop, sanser og bevægelse” at give børnene mulighed for at lære
teknikker og udtryksformer til at bearbejder deres indtryk med.
Det øver børnene sig på:
Børnene øver sig på at få deres udtryk frem gennem brug af forskellige materialer og teknikker.
Børnene øver sig på at bruge de forskellige redskaber korrekt.
Børnene øver sig på at turde springe ud ”i det ukendte”. At gøre brug af teknikker eller materialer, som de
ikke er bekendt med.
Børnene øver sig på at fortælle om deres billeder og på at lade sig inspirere af hinanden.
Den voksnes rolle:
Den voksne stiller forskellige materialer til rådighed.
Den voksne viser børnene forskellige teknikker, som børnene skal prøve af.
Den voksne ser børnenes forsøg på at turde noget nyt og anerkender det.
Den voksne sætter ord på materialer og teknikker.
Den voksne laver også selv et billede.
Den voksne fortæller om deres eget billede til gruppen og lader sig inspirere af min. et enkelt barn.
Inspirationen skal italesætte når den voksne næste gang skal fortælle om sit billede.
Tegn på læring:
Børnene fordyber sig i deres billeder.
Børnene tør fortælle om deres billede og lader sig inspirere af hinanden og af de oplevelser de har haft.
Børnene sætter ord på deres indtryk/oplevelser. Både hos fårene, men også i processen med billederne.
Børnene mærker fx forskel på de forskellige materialer de bliver præsenteret for.
Børnene tør prøve nye teknikker af og lader sig ikke begrænse af deres evt manglende evner.
Børnene spørger efter materialer.
Evaluering:
Der evalueres kort, på stuen, efter første forsøg med blandingsbilleder.
Hele processen med billederne evalueres på det nærmeste stuemøde
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SMTTE
Foder
Sammenhæng og ramme
Som en del af får-emnet arbejder vi med fårenes foder. Vi skal finde svar på hvad fårene spiser i de bøger vi
lånte på biblioteket og på vores ture. Vi må gerne undre os og undersøge i praksis om fårene nu også spiser
det der står i bøgerne – hvis det kan lade sig gøre at skaffe foderet. Hjemme i børnehaven skal børnene selv
prøve at smage på nogle af de ting, som fårene spiser. På den måde får vi sanserne med. Ud over at smage
på foderet laver vi plancher med tegninger/billeder af fårenes foder. Børnene bidrager med det de kan –
nogle er gode til at tegne, andre til at klippe, nogle til at lime mm. Vi laver plancherne i fællesskab, for at
styrke sammenholdet/fællesskabet i gruppen. Alle skal føle at de har bidraget positivt til planchen.
På den ugentlige tur ud til fårene kan der med fordel samles ting fra naturen, som fårene spiser som kan
bruges til planchen.
Læreplanstemaer:
•
•
•
•
•
Tiltag:

”Alsidig personlig udvikling”
”Kultur, æstetik og fællesskaber”
”Sociale udvikling”
”Krop, sanser og bevægelse”
”Natur, udeliv og science”

De voksne undersøger på forhånd, hvad fårene spiser af korn og grøntsager og snakker med køkkenet om
at få bestilt nogle af disse ting hjem, hvis det er muligt.
De voksne sørger for, at der på den første tur ud til fårene bliver taget nogle billeder, at får der spiser og af
hvad de spiser.
Mål:
Vi vil styrke børnenes følelse af fællesskab i grupperne samt styrke det enkelte barns oplevelse af succes.
Vi vil fremme børnenes lyst til at smage på (måske) nye og ukendte ting.
Tegn på læring:
Børnene deltager alle i arbejdet med planchen.
Børnene er fordybet i arbejdet med planchen.
Børnene undrer sig og stiller spørgsmål omkring fårenes foder.
Børnene tør smage på fårenes foder.
Evaluering
På næste stuemøde
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Læreplan
Foder
Vi ønsker gennem læreplanstemaerne ”Alsidig personligudvikling”, ”Social udvikling”, ”Krop, sanser og
bevægelse” samt ”Natur, udeliv og science” at styrke børnenes følelse af at være en del af et fællesskab.
Derudover ønsker vi at fremme børnenes oplevelse af succes samt deres mod til at prøve nye ting.
Det øver børnene sig på:
Børnene øver sig i at lave en planche.
Børnene øver sig i at finde ting til planchen i naturen.
Børnene øver sig i at søge svar i bøger.
Børnene øver sig i at turde smage på foderet.
Den voksnes rolle
Den voksne støtter op om det enkelte barns deltagelsemuligheder og sørger for at alle har bidraget med
noget til planchen.
Den voksne italesætter overfor børnene at alle roller i udarbejdelsen af planchen er vigtige og at planchen
er et resultat af samarbejde
Den voksne deltager og i og går måske endda forrest i at turde smage på foderet.
Tegn på læring:
Børnene deltager alle i arbejdet med planchenBørnene er fordybet i arbejdet med planchen.
Børnene undrer sig og stiller spørgsmål omkring fårenes foder.
Børnene tør smage på fårenes foder.
Evaluering
På næste stuemøde
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SMTTE
Farver
Sammenhæng og ramme
Som en del af emnet ”får” skal vi have fokus på farver. Børnene skal starte med at kigge i bøger og på
billederne fra turene, for at se hvilke farver får kan have. Derefter arbejder børnene videre med farverne.
Der arbejdes med en farve hver dag. Grupperne går på opdagelse i huset og på legepladsen, for at finde
ting, der har samme farve. Farverne dokumenteres med billeder, som børnene selv tager. Alle børn i
gruppen, skal tage mindst et billede, som printes ud og hænges op på en planche sammen med et billede af
et får i den pågældende farve. Plancherne skal have den farve, som børnene arbejder med. Hvis børnene er
interesseret, kan man evt selv male planchen og blande sig frem til den rigtige farve.
Læreplaner
• ”Alsidig personlig udvikling”
• ”Social udvikling”
• ”Kommunikation og sprog”
Tiltag
De voksne sørger for at der er bøger eller andet materiale til alle grupper, hvor der er billeder af får. Hver
gruppe skal også have en Ipad, som de kan benytte til at tage billeder med.
De voksne printer billederne ud, så de er klar til at lime på planchen om eftermiddagen eller til dagen efter.
Mål
Vi ønsker at gøre børnene opmærksomme på for at de samme farver, kan findes mange steder og i mange
nuancer.
Vi ønsker at fremme børnenes evne til at samarbejde.
Vi ønsker at øge børnenes glæde ved fællesskaber ved at give dem opgaver, hvor de lykkes som del af en
gruppe.
Tegn på læring
Børnene lægger mærke til farver omkring sig.
Børnene undrer sig eller stiller spørgsmål til farverne.
Børnene viser glæde ved at være en del af gruppen.
Evaluering
Evaluering på næste stuemøde
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Læreplan
Farver
Vi ønsker at styrke børnenes glæde ved at deltage i gruppearbejde samt deres oplevelse af succes af at
være i et fællesskab. Børnene skal samarbejde om en planche med farver og de skal undervejs føle sig lige
vigtige ift. at få planchen lavet. Dette vil vi gøre gennem læreplanstemaerne ”Alsidig personlig udvikling”,
”Social udvikling” samt ”Kommunikation og sprog”.
Det øver børnene sig på
Børnene øver sig på at være en aktiv del af en gruppe.
Børnene øver sig på at lytte og give plads til hinanden.
Børnene øver sig på at samarbejde.
Den voksnes rolle
Den voksne skal sørge for at alle børn deltager. Ikke alle børn er, måske, i stand til at deltage på samme
måde, men så er det den voksnes opgave at sørge for, at det enkelte barn får en rolle ift. at producere
planchen.
Den voksne hjælper børnene til at samarbejde, ved f.eks. at sætte ord på hvornår der skal byttes fotograf
og hvem der er næste til at finde ting eller tage billeder.
Den voksne inspirerer børnene til at tænke ”ud af boksen”, hvis de ikke kan finde farverne rundt omkring i
huset/på legepladsen.
Den voksne undrer sig over farverne – f.eks. ”Er det den samme grå, som den vi så på vinduet inde i
fællesrummet?”
Tegn på læring
Børnene lægger mærke til farver omkring sig.
Børnene undrer sig eller stiller spørgsmål til farverne.
Børnene viser glæde ved at være en del af gruppen.
Evaluering
Evaluering på næste stuemøde
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SMTTE
Fodspor
Sammenhæng og ramme
Et af fokusordene i dette forløb er ”klove”. Derfor skal børnene arbejde med de aftryk, som klovene sætter.
De skal prøve at få et får til at sætte fodspor på et papir. De voksne sørger for at tage en plade med papir
på, med ud til fårene. Pladsen lægges hvor dyrene er og de lokkes henover ved hjælp af mad. Skulle det
være tørvejr og der ikke kommer aftryk, må børnene gå på opdagelse på folden, for at tage billeder af spor
og evt. grave et spor op og tage med hjem.
Aftrykket skal de sammenligne med deres eget fodspor – både med og uden sko. Aftrykkene kan enten
laves på papir eller i sandkassen. Hvis det er i sandkassen, så husk at tage billeder undervejs. Alle de
dokumenterede aftryk samles og udstilles på stuen/gangen. Undervejs kan der bl.a. snakkes om former,
mønstre og størrelser.
Følg børnenes spor ift. spor fra andre dyr/mennesker. Måske har nogen en hund eller kat derhjemme, der
kan sætte spor på et papir. Inddrag gerne forældrene…det vil være en kæmpe foræring, at få spor fra flere
forskellige dyr at sammenligne med.
Læreplaner
•
•
•
•
Tiltag

”Kommunikation og sprog”
”Natur, udeliv og science”
”Alsidig personlig udvikling”
”Krop, sanser og bevægelse”

Den voksne skal medbringe en plade med papir og evt. ekstra papir, når grupperne tager på tur. De voksne
medbringer også skovle og en æske eller andet til at bære et evt. spor hjem i.
Den enkelt voksne i gruppen planlægger selv, hvordan børnene selv skal lave spor og hvilke materialer mm
der skal bruges til dette.
Mål
Vi ønsker at fremme børnenes opmærksomhed på de aftryk, som hver enkelt dyr og menneske sætter.
Vi ønsker at give børnene en oplevelse af at deres aftryk er unikt.
Vi ønsker at fremme børnenes opmærksomhed ift. mønstre, former og størrelser.
Tegn på læring
Børnene viser interesse for spor.
Børnene undrer sig og stiller spørgsmål til aftryk og spor.
Børnene bruger ordet ”klove” og andre evt. andre ord som fødder, poter eller hove.
Børnene bruger ”spor” i deres lege.
Evaluering
Vi evaluerer på næste stuemøde.
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