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

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de
seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål
for sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er
dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse.

Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den
styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold.
Publikationen samler og formidler alle relevante krav til
arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en
forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.
Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til
publikationen. På sidste side i skabelonen er der
yderligere information om relevante inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?
Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel
være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk
placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde.

Nøddeskallen er en lille privat intrigeret institution som ligger i hjertet af Brenderup i Middelfart kommune, tæt
på skov og strand. Institutionen åbnede 1 januar 2009 og nu med plads til ca. 55 børn fordelt på gennemsnitlig 16 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.
Vi modtager primært børn fra alle egne af Middelfart kommune, men også fra nærliggende kommuner som
Nordfyns og Assens.
Ofte starter børnene i vores vuggestue og fortsætter i børnehaven, men vi modtager også børn fra kommunale dagplejere og private børnepassere.
En af kerneværdierne for Nøddeskallen er, at vi ikke kun byder velkommen til Børn, men forældre og søskende er lige så meget en del af institutionslivet, så vi tilsammen er med til at danne barnets hele identitet.
At vælge pasning i en lille privat institution er et bevidst tilvalg.
Vi tilvælges bl.a. på grund af, at vi er en lille institution med tid og plads til at møde barnet hvor det er og derfra understøtte udviklingen ud fra de aktuelle kompetencer.
Vores overordnede pædagogiske værdibegreber er at møde barnet med en anerkendende tilgang, at lære
det lille menneske at kende for derefter at være med til at opbygge et solidt fundament for barnets alsidige
personlige udvikling.
Et nyt tiltag i institutionen er vores lille overgangsgruppe, hvor vi samler de yngste børnehavebørn og de
ældste vuggestuebørn. I denne lille gruppe er tryghed og mod kerneværdier.
Ofte er det et stort skridt at komme fra vuggestue eller dagpleje og starte blandt alle de store i børnehaven. I
denne lille gruppe er der tid og ro til at komme skridtet til børnehave nærmere på en nænsom måde.
Nøddeskallen ligger lige midt i hjertet af Brenderup.
Vi er tæt på et skønt nærområde som vi flittigt benytter os af. Vi er ofte på skønne ture til skov og strand
samt lokal frugtplantage og bondegårdsbesøg.
Vores hus består af et stort fællesrum samt to mindre grupperum i børnehaven. Vuggestuen består af tumlerum samt fællesrum. Vi har køkken, hvor alle dagens måltider tilberedes til alle børn, både i vuggestue og
børnehave.
Vi indretter rummene efter temaer, men er meget optaget af at følge børnenes initiativ og det, de periodevis
bliver optaget af. Så vi er dynamiske i opbygning af læringsrum, som flytter gerne om, hvis vi oplever at børnenes interesser ændrer sig.
Vores legeplads er delt i to afdelinger, en for vuggestue og en for børnehave. De er dog kun adskilt af en
låge, så i hverdagen besøger vi ofte hinanden. Dette er ligeledes med til at give tryghed i overgangen fra
vuggestue til børnehave
Netop fordi vi er en lille institution, så lægger vi stor vægt på ”den røde tråd”.
Dette gør sig gældende både i de aktiviteter vi planlægger, men også i personalegruppen.
Kendetegnende for planlægning af aktiviteter er ofte, at de går igennem i hele huset og tilrettes de enkelte
børns udviklingsstadier.

3

Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende
for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i
alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er:
▪

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

▪

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

▪

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

▪

Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

▪

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for
arbejdet med børns læring.

▪

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

▪

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

▪

Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns
sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

4

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for
arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i
dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede
i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk
hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?

Nøddeskallens værdigrundlag
I Nøddeskallen har vi et værdisæt der har taget udgangspunkt i børn – forældre – personale og forældrebestyrelse.
Værdier som vi anser som væsentlige er:
Kostbevidsthed
Kropsbevidsthed
Naturbevidsthed
Respekt
Sund fornuft
Sociale kompetencer
Dette værdisæt er udgangspunktet for vores fælles arbejdsgrundlag.
Det er værdier, som vi har en fælles forståelse for og til enhver tid respekterer.
Det er værdier, som vi finder vigtige at give børnene med på deres vej gennem livet, som en ballast i mødet
med omverdenens mange krav og forventninger.
At være ansat i Nøddeskallen betyder at man har forpligtet sig til at arbejde med og for udvikling og dannelse af de børn som er tilmeldt pasning hos os.
Med udgangspunkt i ovenstående værdier og med os voksne som rollemodeller, er det vores overbevisning
at vi er med til at implementere sunde værdier i børnenes dannelsesrejse.
Vi tror på, at værdierne langsomt vil afspejle sig i børnenes måde at tænke og agere på.
Set i lyset af, at børnene tilbringer en stor del af deres dag i Nøddeskallen, så er det vigtigt med nogle klare
og tydelige værdier.
Børneperspektiv
At skabe en tryg, overskuelig og glad hverdag ud fra et børneperspektiv er omdrejningspunktet i en hverdag
i Nøddeskallen.
Omsorg, nærvær og respekt for barnets personlighed er med til at understøtte at børnene føler sig set og
hørt. I børnehaven er der mulighed for dialog og samtaler omkring hverdagen. I vuggestuen handler nærvær også om at kunne fornemme barnets initiativer og behov og ud fra dette tilrettelægge hverdagen ud fra
børnenes signaler.
Børn kommer med forskellige forudsætninger. Forudsætninger vi skal lære at kende for at udvikle og danne
barnet.

6

Den første tid i Nøddeskallen er der derfor ekstra stor fokus på forældresamarbejdet, da hjemmet er barnets første og mest trygge base. I mødet med os er det vigtigt at skabe gode trygge relationer som giver
den bedste forudsætning for at støtte op om barnets alsidige personlige udvikling.
Vores læringsmiljø imødekommer også børn i udsatte positioner. Der kan opstå perioder i børns liv, hvor de
af forskellige årsager er i en udsat position. I hverdagen er vi opmærksomme på alle børns reaktioner og
relationer, og det er vores opgave at justere vores praksis, så vi implementerer barnet i børnegruppen igen.
Der kan være tale om andre situationer hvor et barn er i en udsat position, som kræver anden faglig bistand.
I den forbindelse har vi et solidt og velfungerende samarbejde med kommunens specialkorps som bl.a. består af logopæd, fys – og ergoterapeuter, familiehuset samt psykolog.
I det tværfaglige team afholdes der månedlige møder samt konsulentdage, hvor personalet kan få råd og
sparring omkring specifikke problematikker.
Vi har ligeledes mulighed for at søge om forløb hvor en specialpædagog kommer i huset gennem en fastsat
periode.
Derfor finder vi forældresamarbejdet som yders vigtigt.
At have en gensidig tryg og åben relation mellem forældre og personale/leder gør, at hvis der opstår følsomme problematikker, så kan vi indbyde til en samtale med barnets udvikling i positiv fokus.
Vi møder altid forældrene med en åben tilgang og vi er klar til at lytte og tage en snak om alt lige fra dårlig
nattesøvn til svære afleveringer eller mere alvorlige emner.
En god relation mellem personale og forældre giver de bedste betingelser for hele familiens trivsel.
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Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg,
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

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

Det gode pædagogiske læringsmiljø starter allerede ved morgenmaden og slutter først når institutionen lukker kl. 17.00.
Hele dagen er delt op i læringsmiljøer, og enhver lille situation kan give anledning til læring.
Vi arbejder fælles i Nøddeskallen på at skabe gode læringsmiljøer for alle, ofte med en råd tråd fra vuggestue
til børnehave, men vi vægter også højt, at skabe de rette læringsmiljøer som understøtter barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse som passer til de enkelte børns nærmeste udviklingszone.
Inspirerende læringsmiljøer med de rette rammer og deltagende voksne er med til at danne grundlag for børnenes nysgerrighed, mod og lyst til at indgå i legen/aktiviteten.
Samt give mulighed for at trivsel, læring, udvikling sig og dannelse.
I løbet af dagen har vi mange læringsmiljøer. Som eksempler kan gives:
Daglige rutiner – så som spise- garderobe og pusle/toiletsituationer
Legen – både den frie/spontane og den vokseninitierede
Planlagte aktiviteter – eksempelvis planlagt ud fra et konkret tema
Spontane aktiviteter – som regel opstår disse ud fra børns interesse
Pædagogiske læringsmiljøer skal tilrettelægges, så hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger inddrages.

Daglige rutiner:
Vi starter med morgenmad i fællesrummet.
De tidligste børn deltager i dækning af rullebord mens der fx snakkes lidt om hvem der afleverede i dag, og
hvem der henter i eftermiddag.
Der tælles kopper og tallerkner og findes stole frem.
Flere børn møder ind, og dagen går i gang. Der findes forskellige aktiviteter frem, og en voksne deltager heri.
Der er et område, hvor den frie leg kan også kan udfolde sig.
Flere voksne møder ind, og børnene begynder langsomt at fordele sig mellem flere lege/aktiviteter.
Næste rutine er formiddagsmad, og børnene deltager aktivt i borddækning og smører selv deres mad og
hælder vand i kopperne samt udforsker udskæring af frugt.
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Efter måltidet deltager børnene aktivt i at rydde af bordet o.lign.
Vi oplever glade og hjælpsomme børn i denne daglige rutine.
Således er der, i løbet af dagen, mange små læringsmiljøer som udspringer af daglige rutiner.
Vi har fokus på selvhjulpenhed, selvstændighed, selvværd og hjælpsomhed i disse rutiner.
Store hjælpe små og alle vokser med opgaverne.
Ord som: ”Tak for mad”, ”Må jeg bede om mere” og ”Vil du række mig kanden med vand” hører vi dagligt.
Der er ligeledes fokus på den hyggelige stemning, så alle øver sig i at snakke med ”små stemmer”.

Af dagens andre lærerige rutiner kan nævnes:
Oprydning efter leg:
Det, ”at kunne rydde op efter sig selv”, er meget godt at have med sig i rygsækken.
Det er også vigtigt for os i Nøddeskallen, at børnene kan bidrage til at holde orden, det gør det meget
lettere at overskue tingene. Når der er orden på hylden, er der ro til at overskue ny indlæring.
Hos os er vi fælles om at rydde op, når den voksne deltager og guider, giver det børnene ro til lettere at
kunne overskue oprydning af et helt gulv fyldt med legoklodser eller et puslespil med mange brikker, der ved
et uheld er faldet på gulvet.
Vi beder også børnene om at samle op, hvis de ”taber” et stykke legetøj i stedet for at lægge det på plads.
Vi rydder typisk op, i overgangene fra en aktivitet til en anden – men vi observerer også børnene, og lader
rodet ligge, hvis vi kan se, de er meget optaget af en leg, som bevæger sig mellem flere legestationer.
Inden dagen slutter er alle med til at rydde op, og forældre inddrages ofte i den sidste del af oprydningen, så
barnet kan få en følelse af, at fællesskabet om at holde orden også involverer mor og far.
Det er en dejlig oplevelse at møde ind om morgenen til en ny dag hvor legetøjet står klar på hylden til at
komme i brug i nye lege.

Toilet/pusle situationer:
Der er konstant flow i denne ”rutine”. Det er et område, der fylder meget i barnets liv.
Fra vuggestue – blebarn, til vuggestuebarn med interesse i at gå på toilet og måske nå at smide bleen inden
børnehavestart, op til børnehave-blebarn med lille eller stor interesse i at smide bleen, til at blive børnehavebarn, der har styr på alle elementerne i at gå på toilet. Det er en læringsproces der kræver støtte fra både
personale og forældre.
Det er helt naturligt, at vi har mange børn, der bruger ble, og det betyder mange bleskift og hjælpe situationer
på toilettet.
En skiftesituation indeholder rigtig megen pædagogik. Der skal være nærvær, samtal og en hyggelig atmosfære.
Vi lægger vægt på selvhjulpenhed idet børnene selv kravler op på puslebordet (når de aldersmæssigt kan)
der hjælper med at tage tøj af og på og hjælper med at smide bleen i skraldespanden og tage en ny.
Opmærksomheden fra at lege på stuen til at mærke at nu er der noget i bleen eller nu skal jeg skynde mig på
toilet, kan for nogle være en stor sansemæssig udfordring., og det kræver, at vi har lagt en pædagogisk strategi for denne proces.
At kunne gå på toilet selv er også en proces i udvikling. Er der kø på toilettet så man skal vente på tur. Er toilettet en ”legeplads” eller skal man omgå sine venner med respekt. Man skal både skylle ud og vaske hænder.
Mange børn har brug for at blive guidet gennem denne proces. Og med fokus på den legende og lærende
tilgang, Har vi anvisninger på væggene med billeder af håndvaskesituationer samt sange om håndvask. På
den måde bliver hygiejne implementeret som et læringsrum for børnene.
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Garderobe:
At bevæge sig rundt i garderoben kræver ofte godt navigationsudstyr for både børn, forældre og voksne.
Derfor er det godt med gode rutiner.
Vi bruger ”gå-ben” i garderoben, vi taler med små stemmer, vi hjælper hinanden, vi øver at vente på tur, vi
øver at hænge tøjet op på knagen, vi øver rækkefølgen i at tage tøj på og af.
Der er så meget, der skal øves i en garderobe, så på lige for med toilettet, anser vi garderoberutinen som et
meget væsentligt læringsrum at kunne mestre.
Vi går i garderoben med mindre børnegrupper. I vuggestuen skal det være en leg at øve sig i at tage tøj af og
på, og sluttelig kræver det megen hjælp fra de voksne inden alle kan komme på tur. Det kan dog sagtens
være dagens pædagogiske aktivitet, blot at øve sig i at tage sko af og på.
I vores overgangsgruppe er der lidt mere selvhjulpenhed, dog skal der hjælpe til den sidste finish med huer
og bukseben.
I børnehaven gradueres hjælpen efter børnenes selvhjulpenhed. Nogle er i tøjet på 5 min, andre skal opfordres og lokkes til bare at komme i gang.
Vigtigst af alt er, at barnet møder glade og engagerede voksne til at opmuntre og støtte.
Det skal være sjovt at kunne mestre at tage overtøj af og på.
I den kommende tid vil der i vores garderobe blive opsat læringstavler og billeder, der fx vil gør det lettere for
børnene selv at søge hjælp og inspiration til at få påklædning til at passe med dagens vejr.
Hen over ugen kræver garderoberutinen også, at forældrene involverer sig. Der er udpakning mandag morgen, orden hver dag inden man går hjem, og sammenpakning af alt tøjet inden man fredag tager hjem for at
holde weekend.

Ud på legepladsen og ind igen:
Denne hænger meget sammen med garderoberutinen, og begge giver gode vaner og god læring til børnene.
”Hvor svært kan det da være?” Vil nogle sikkert tænke. På med tøjet og afsted ud og lege, ind igen og af med
tøjet for at smutte ind og lege videre.
Men der er mange ting at lære i denne overgang mellem inde-og uderummet.
Huske at få alt tøjet på, ikke skubbe, lyne jakken, er det blæsevejr eller regnvejr, og når man kommer ind
igen er det det samme, bare omvendt.
I denne overgang lægger vi meget vægt på at være nærværende voksne. At positionere os, så vi altid er tilgængelige for børnene, en voksen er først på legepladsen, en anden hjælper de sidste i tøjet, og endnu en
får de samlet slutspurten og

På ture ud af huset:
Ved hjælp af en ugeplan ved alle, hvilke grupper, der går på ture ud af huset de enkelte dage.
Alle børn og voksne kender garderoberutinen, og når alle er klar til at gå, så ved alle børn også, hvem de har
som ”gå makker”.
Alle disse rutiner giver ro til at komme godt ud af døren, og fokus kan rettet mod dagen mål, som kan være
en tur i skoven, i plantagen, i sansehaven, ud i det blå eller med bus til Hindsgavl Naturcenter.
Deltage i kreative aktiviteter:
Kreative aktiviteter hører med under daglige rutiner. Også selv om det ikke er hver dag, at der er planlagt noget.
Kreative aktiviteter udføres i mindre grupper, så er der tid til, at hvert enkelt barn kan øve sig i nye færdigheder og få hjælp af en ven eller voksen, hvis der er noget, der er svært.
Rutinen ligger i, at børnene ved, hvad der skal ske inden man går med den voksne hen til aktiviteten.
Der kan være lidt ventetid, som fx kan udfyldes med at læse en bog, der skal findes materialer frem og under
aktiviteten skal man lære at vente på tur til sidst skal alle hjælpe med at rydde væk.

Rundkreds/samling:
Både i vuggestue og børnehave holder vi samling. Denne stund giver god anledning til at barnet udvikler sine
personlige kompetencer. Samling afholdes ikke altid på samme tidspunkt, eller i de samme grupper. Samling
tilrettelægges ud fra de aktuelle emner/aktiviteter, som der i en given periode er fokus på. Samling kan også
tilrettelægges ud fra legerelationer og børnenes interesser.
Vi arbejder med konceptet ”Fri for mobberi”, og netop samlingsstunder giver god anledning til at snakke i små
børnefællesskaber omkring et aktuelt emne.
Som eksempel kan nævnes: Mod, hjælpsomhed, venskaber og at være glad eller ked af det.
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Afleverings- og hentesituationer:
Når vi tager imod børn om morgenen er det altid med smil på læben og et: ”Godmorgen – hvor er det dejligt
du kommer”.
For os handler det om, at dette første møde med en ny dag i vuggestue eller børnehave bliver en hyggelig,
glad og tryg situation.
Barnet skal opleve at føle sig velkomment, og der skal være mulighed for og tid til at fortælle en lille historie
eller overbringe en vigtig besked.
Nogle morgener kan være mere travle end andre, på sådanne dage er barnet det vigtigste, og eventuelle beskeder mellem forældre/personale må overbringes senere pr. tlf., når der er mere ro.
Nogle børn har travlt og løber direkte ind til morgenbordet eller en igangværende aktivitet, andre har brug for
at starte mere roligt.
Begge situationer bliver imødekommet af personale, som kender børnene og deres individuelle behov.
Afhentning af børn sker enten inde fra stuen eller ude fra legepladsen. Fælles for begge er, at alle børn sendes hjem med en lille historie eller anekdote fra dagen. Det kan være noget nyt, som barnet har mestret for
første gang den dag, eller en ny legerelation som er opstået.
I garderoben samles ting sammen, sko stilles pænt og tøjet hænges så det er klar til næste dag.
Det er god læring for både barn og forældre, og et af de mange små elementer i begrebet ”dannelse”.
Alle børn bliver sendt hjem med et: ”farvel og tak for en god dag – vi ses igen i morgen”.
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Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet
samarbejder med forældrene om børns læring.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25

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

I Nøddeskallen er det vigtigt for os at have et godt forældresamarbejde.
Allerede ved første besøg er det vigtigt at man som forældre føler sig velkommen og mødes af engagerede
voksne.
Nøddeskallen er, som privat institution i Middelfart kommune, et aktivt tilvalg.
Vores dør står altid åben for et uforpligtende besøg inden man beslutter, om det er her, I og Jeres
barn/børn skal leve deres institutionsliv frem til skoletiden begynder.
Det er altid lederen, der varetager den første rundvisning, hvor man får mulighed for at hilse på personalet
og se hele institutionen.
Når man skriver sit barn op i Nøddeskallen får man altid at vide, hvordan den aktuelle venteliste ser ud, på
det forventede tidspunkt hvor man ønsker barnet skal starte.
Er der lang tid til ønsket start, vil man løbende blive orienteret om ventelistestatus.
Ca. 1 måned før start inviteres man til et opstartsmøde.
Det er barnets primær pædagog, der inviterer og afholder opstartsmødet.
Det er også her, man afstemmer ønsker og forventninger omkring opstart samt snakker mere indgående
omkring barnets vaner osv.
Det er vigtigt for os, at opbygge tryghed og få en god relation i forældresamarbejdet. Vi skal, gennem de
næste mange år, væres fælles om at Jeres barn og hele børnegruppen oplever de bedste betingelser for
optimal udvikling, læring, dannelse og trivsel.
Fremtidige møder
Der afholdes forskellige møder gennem barnets institutionsliv.
Der er opstartsmøde ca 3 mdr efter barnets start i vuggestue eller børnehave
Der er samtaler ca en gang årligt omkring barnets fødselsdag
Der er samtaler i forbindelse med skift fra vuggestue til børnehave og til skole
Det er altid muligt at fange personalet og bede om et møde, hvis man som forældre har bekymringer i.f.til
sit barn, eller hvis der er oplysninger som er nyttig viden for personalet i.f.til barnet eller familien.
Forældresamarbejde i øvrigt:
Som forældre i Nøddeskallen vil du/I blive inviteret til to årlige arbejdsdage – forår og efterår.
Vi håber, at alle deltager i mindst den ene.
Her lærer man de andre forældre at kende, man får et andet kendskab til institutionen ”efter lukketid”, man
møder personalet under andre rammer.
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En gang årligt holder vi forældremøde med efterfølgende valg til forældrebestyrelse.
Brænder du for at blive en del af dette samarbejde, så er der hvert år 2 – 3 forældre på valg.
Mødet afholdes altid inden udgangen af marts.
Vi holder møder i forældrebestyrelsen ca en gang hver måned
Forældreintra:
Vi kommunikerer bl.a. med Jer forældre via vores forældreintra. P.t. er det Alia.
Man logger ind med sin egen kode, her modtager man daglige historier og billeder, fælles beskeder og diverse nyheder. Det er ligeledes her man taster barnets komme- og gåtider og indtaster ferie.
Hjemmeside:
Her finder du ligeledes en masse nyttig information
En aktiv kalender, hvor datoer for faste traditioner, forældrekaffe, ture ud af huset o.a. kan findes.
Det er også her, du finder vores madplan, som for tiden skifter hver uge.
Facebook
Nøddeskallen facebookside er et af vores ansigter udadtil.
Der vil være opslag af ture ud af huset og forskellige begivenheder.
Grundet GDPR vil vi altid sætte billeder på facebook hvor børnene vender ryggen til eller er fordybet i leg,
således at de enkelte børn ikke figurerer på vores side med genkendelige ansigter.

Et godt forældresamarbejde er meget mere end det, der er nævnt her.
Et godt forældresamarbejde skal opleves med sjælen

13

Børn i udsatte positioner
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

At være et barn i udsat position lyder hårdt og ubehageligt for alle.
Det kan ske for alle børn, at de af forskellige årsager kan komme i denne position. Det kan være af kortere
eller længere varighed, det kan også være et vilkår, som vil følge barnet i hele institutionstiden.
Der kan opstå ting i familien, som i en periode kan gøre barnet mere sårbar, det kan være et medfødt
handicap, så som høretab, som kræver permanent indsats fra og det kan være i relationen med børnegruppen at barnet har brug for ekstra indsats hen over en periode.
Det er vigtigt for os at sikre, at børn i udsatte positioner trives, og får de mest optimale betingelser for at
kunne udvikle sig og lære.
Det er en yderst vigtig opgave at skabe et læringsmiljø, hvor der tages højde for og gives mulig for at kunne
inkludere alle børn i fællesskabet.
De voksnes rolle er på bedste vis at guide og understøtte alle børn, men især dem, der har særlige behov,
så de oplever at være en del af fællesskabet.
Derved kan vi forhåbentlig være med til at give dem livserfaring, mod og selvværd til at føle sig ligeværdige
og godt rustet til at møde verden, når den trygge institutionstid er ovre.
Alle børn har krav på at føle sig set hver dag, at føle sig inkluderet og vigtige i relationer med andre børn og
voksne.

Følelsen af at lykkes sammen, at der er brug for alle og sammen er vi stærke.
Og selvværdsfølelsen af, at netop ”min” deltagelse er med til at fællesskabet udvikler sig

Den ånd vil vi gerne sende børn videre ud i livet med i bagagen.
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Sammenhæng til børnehaveklassen
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes
sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der
skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det
skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med
børn i den relevante aldersgruppe.)

Nøddeskallen ligger midt i Brenderup, i gåafstand til vores to lokale skoler.
Anna Trolles skole, som er en del af et landsbysamfund, og Brenderup Realskole, som er en privatskole
beliggende tæt på institutionen.
Inden skolestart sørger vi altid for at besøge begge skolers sfo.
Da vi har børn fra kommunen, men med skoledistrikt længere væk, eller børn fra andre kommuner, vælger
vi også at planlægge ture til alle børns kommende skoler.
Frem til efteråret går alle vores børn i børnehave sammen.
Efter efterårsferien starter vi småt op med at planlægge to dage pr uge, hvor vi tilbyder vores ældste børn
nogle andre aktiviteter.
Fra januar det år, hvor børnene tilbydes start i forårssfo pr. 1. marts, vil vi gå fra med denne børnegruppe
hver dag.
Aktiviteterne bliver nu endnu mere skolerelaterede, og der vil blive planlagt anderledes ting med dem.
Fx er en overnatning i børnehaven en at de mest spændende ting at se frem til, ved det, at komme i skolegruppe.
Allerede året forinden forventet skolestart retter vores fokus sig mod om barnet kan have udfordringer med
at starte skole året efter.
Vi har bl.a. fokus på modenhed, relationer til og samspil med de andre børn.
Sammen med forældre og det tværfaglige team fra PPR udarbejder vi handleplaner, som kan målrette det
fælles arbejde mod at gøre barnet skoleklar.
Inden udgangen af kalenderåret skal der anmodes om en eventuel skoleudsættelse, det er forældrene der
søger, men det skal altid ske i samarbejde med institutionsleder og PPR.
Hvis barnet skoleudsættes, bruger vi det kommende år på at støtte og udvikle barnet til at mestre de
udfordringer, der var med til at give denne skoleudsættelse.
Dette gøres ud fra handleplaner, som målretter det daglige arbejde med barnet.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan
Inddragelse af lokalsamfundet
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer
for børn?

Nøddeskallen ligger lige midt i Brenderup.
Vi har korte gåafstande til to forskellige skove, som vi flittigt benytter når vi er på ture ud af huset. Både
vuggestue- og børnehavebørn nyder at udfolde sig på alle årstider når vores ture går mod ”Skrænteskoven”
eller ”Bøgeskoven” – som børnene gennem tiden har døbt vores to udflugtssteder.
Her er der plads til at udfolde sig på en helt anden måde end ”hjemme på legepladsen”.
Desuden har vi en aftale med en plantageejer, om at vi må besøge hans dejlige vildtvoksende
æbleplantage.
Her nyder vi at komme på alle årstider. Børnene lærer at passe på naturen, de følger ligeledes naturens
gang ved bl.a. at se på æblets udvikling fra blomst til spiselig til at ligge rådne på jorden så dyrene kan få
glæde af dem.
Vi besøger gerne børnenes haver, hvis de ligger i gå-afstand fra Nøddeskallen.
Her er der måske høns eller et særligt legeområde som er nyt at udforske.
Vi besøger kirken til julegudstjeneste, ofte gerne med forældre – bedsteforældre til at overvære vores
luciaoptog.
Realskolens SFO legeplads er ligeledes et yndet udflugtssted, den kan benyttes fra august til marts. Også
her lærer man, hvordan man agerer når man er gæst, og skal behandle tingene pænt.
En tur med FynBus til Middelfart er tilbagevendende flere gange om året. Det giver anledning til besøg på
biblioteket, til juleudstilling eller til besøg på Hindsgavl Naturcenter til en masse dejlige oplevelser.
En frisk gåtur til stranden tilbydes vores ældste børn.

16

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30

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

Både i vuggestuen og i børnehaven har vi stor interesse i at indrette læringsmiljøer, der understøtter børns
forskellige udviklingsstadier.
Derfor er vores læringsmiljøer til stadig i fokus, således at de kan ændres ud fra børnenes aktuelle
interesser og understøttes af de seks læreplanstemaer.
Vi lytter til og observerer børnenes leg for derigennem at skabe lærerige og spændende miljøer både inde
og ude.
Vi ser på sammensætning af børnegrupper og forsøger at imødekomme gode ideer fra samtaler med
børnene til indretning og forandring.
I vuggestuen indrettes læringsmiljø med en rød tråd op til børnehave, således at overgangen fra vuggestue
til børnehave også er genkendelig gennem legemiljøer.
I vuggestuen har vi et stort tumlerum fyldt med skumpuder af forskellig størrelse. Dette støtter og udfordrer
den motoriske udvikling, da der både kan klatres over og under, rutches og kravles højt op.
Vi tager gerne imod gode ideer til indretning af børnemiljøer, og fys/ergo, specialpædagoger, forældre,
lærings- og legetøjskonsulenter er altid velkomne til at bidrage med spændende nyheder.
Det er vigtigt, at tingene er tilgængelige for børnene, og at der er mulighed for at finde små kroge til stille
leg eller fordybelse med bøger og spil.
Vi er ligeledes bevidste om kvaliteten af de materialer og det legetøj vi bruger.
Ud fra devisen” lidt med godt”, vil vores læringsmiljøer gennemgå en kritisk gennemgang i løbet af 2022 og
2023.
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De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt
mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv
og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det 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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
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Eksempler fra hverdagen:
Vi støtter børnene i deres udvikling, og det gælder både vuggestuebarnet, som er på vej til at lære at
kravle, og børnehavebarnet, der er kravlet op i træet og har brug for guidning til at komme ned igen.
Vi guider børnene i at blive selvhjulpne.
I garderoben støtter og guider vi barnet, så det motiveres til selv at prøve at tage f.eks. overtøjet af og på.
Børnene støttes i at fortælle, hvad de gerne vil eller hvad de føler og oplever.
Hvis det er svært for barnet, prøver de voksne at italesætte, hvad de tror, at barnet f.eks. gerne vil.
Vi er på rette vej, når børnene……. Langsomt rykker deres nærmeste udviklingszone og selv mestrer ting,
de før havde brug for hjælp til.
Begynder at udfordre sig på legepladsen. Selv kan tage jakken på. Begynder at sætte ord på, hvad de føler
i forhold til et andet barn eller en leg.
Alsidig personlig udvikling er det, som er med til at udvikle børns verden af erfaringer.
Det er af afgørende betydning, at vi ser, at børnene i Nøddeskallen trives, de lærer og de dannes. Hvilket
danner grundlag for barnets liv på lang sigt.
Barnets alsidige personlige udvikling udvikles i et samspil med en lyttende og medlevende omverden, som
giver anerkendelse og indflydelse.
Et godt læringsmiljø er med til at danne fundament for udvikling, tryghed, anerkendelse og masser af
succes.
Vi har stor fokus på selvhjulpenhed og inddragelse af børn i mange af dagens gøremål.
Vi tager børnene med i så mange, af dagligdagens beslutninger, som det er muligt.
Hvilket betyder, at barnet hver dag skal møde voksne, som ser verden ud fra barnets perspektiv og udviser
forståelse for dets handlinger.
Når de voksne guider, anviser og hjælper gennem udfordringer og initiativer i stedet for at begrænse, så
føler barnet sig set og hørt, og får mod til at tage nye initiativer.
De voksne skal være der, hvor børnene er. De skal til enhver tid være til rådighed når barnet udtrykker
behov for hjælp.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at
høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse
og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer,
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til
aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Eksempler fra hverdagen:
I forskellige situationer øver vi turtagning.
Det kan være i dialogen, hvor man skal vente på, at et andet barn har talt færdigt, men det kan også være i
et spil, eller hvis barnet sidder ved bordet og venter på at få sin mad.
Barnet lærer herved også at behovsudsætte sit eget behov.
I legen understøtter og guider vi børnene i at være aktivt deltagende i børnefællesskabet og samtidig styrkes børnene i at indgå i nye relationer.
Vi er på rette vej, når børnene…….
Begynder at udvise glæde i fællesskabet og forståelse for at vente på tur.
Begynder at udvise empati og forståelse for andre børn og deres følelser.
Viser os, at de selv kan indgå aktivt i legen.
Af sig selv søger nye legerelationer.
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med
det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og
sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Eksempler fra hverdagen:
De voksne er gode rollemodeller og bruger sproget aktivt og nuanceret.
Vi italesætter, hvad vi gør, når vi f.eks. skifter barnet, og vi lytter nysgerrigt til barnets fortællinger og støtter
det i at fortælle mere.
Der er fokus på aktiviteter, hvor børnene aktivt kan bruge deres sprog, som f.eks. i rim og remser, sange
eller dialogisk læsning.
Vi sætter ord på det, som børnene ser, så børnene får koblet ordet på noget konkret, det kan f.eks. en mariehøne på legepladsen.
I vuggestuen bruger vi, til de yngste børn, babytegn, som er et nonverbalt sprog, der kan støtte det yngre
barn mod læringen af det verbale sprog.
Vi er på rette vej, når børnene…….
Begynder at bruge det verbale sprog i dialogen med både børn og voksne.
Udvider deres ordforråd, sprogforståelse og længden på deres sætninger.
Viser interesse i og indgår i sproglige aktiviteter.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med
mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Eksempler fra hverdagen:
Vuggestuebarnet skal ikke sidde op, før det selv kan rejse sig fra liggende til siddende – for at styrke denne
udvikling øver vi med de mindste børn der, hvor deres rette element er, nemlig på gulvet. Vi triller og ruller
og kravler med barnet, og når nysgerrigheden og gåpåmodet er stort nok, så finder barnet ved egen hjælp
løsningen på at komme op og sidde.
Vi laver pædagogiske aktiviteter, hvor børnene får mulighed for at bruge deres krop og sanser.
Det kan være en motorikbane, hvor børnene skal balancere eller trille.
Sanserne bruges f.eks., når regnen drypper på os eller landmanden har kørt gylle på marken
På legepladsen udfordres børnehavebørnenes motorik, når de kravler på skrænten.
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Vi er på rette vej, når børnene…….
Selv søger motoriske udfordringer.
Viser os, at de mestrer nyt, hvor de bruger deres krop og sanser.
Viser interesse i aktiviteter, hvor de bruger deres krop på nye måder i f.eks. bevægelsesaktiviteter inde og
ude eller i mindfulness.
Bliver opmærksomme på, at der er forskel på deres puls i forhold til, om de er fysisk aktive eller ligger stille
og hører musik.
Bliver bevidste om deres sanser og f.eks. kan fortælle, om/hvad de kan lugte.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet
mellem menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen,
som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for
betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag,
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Eksempler fra hverdagen:
Vi er meget udenfor og giver derved børnene oplevelser i naturen.
De mærker vejret og bliver opmærksomme på varme og kulde.
De oplever de forskellige muligheder, der er, når vi er udenfor i forhold til pædagogiske aktiviteter.
Sammen med børnene samler vi affald, som vi ser, når vi går tur i lokalområdet og taler med børnene om,
at affald hører til i affaldsspanden/-containeren.
Når børnene optages af krible-krable-livet i naturen, taler vi med børnene om, hvilket lille dyr, de har fundet,
hvor det bor, og hvad det mon spiser.
Vi tager naturen med indenfor og støtter børnene i deres nysgerrighed omkring naturfænomener. Det er
spændende, hvad der sker, når vi tager sne med ind, eller når vi sætter vintergækker i vand med blå farve.
Og hvad sker der mon med vand, som stilles ud i frostvejr?
Vi laver eksperimenter i naturen. Hvad sker der mon med et nedgravet æbleskrog? Og hvad sker der med
nedgravet stanniol?

24

Vi er på rette vej, når børnene…….
Viser interesse i hvordan vi passer på naturen.
Stiller nysgerrige spørgsmål til f.eks. hvad der sker med det nedgravede æbleskrog.

25

Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og
forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og
værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi,
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
kultur, æstetik og fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Eksempler fra hverdagen:
Vi markerer de forskellige højtider som f.eks. jul og påske.
Det kan være i form kreative aktiviteter eller julegudstjeneste i Brenderup Kirke.
Når barnet har fødselsdag bliver det fejret med sang og flag.
Vi inviteres til forestillinger, når børnene på Anna Trolles skole f.eks. spiller teater.
Vi kan have børn fra flere forskellige lande og taler med børnene om, at man kan tale forskellige sprog.
Vi hjælper børnene til at forstå hinanden, selvom der kan være en sproglig barriere.
Børnene deltager i forskellige pædagogiske aktiviteter, hvor de maler, tegner, klipper og klistrer.
Vi bruger iPad til at finde oplysninger om f.eks. krible-krable-livet, børnene har fundet på legepladsen.
Vi er på rette vej, når børnene…….
Tager initiativ til at bruge kreative materialer.
Viser interesse for at se andre spille teater eller fortælle noget.
Er nysgerrige på og interesserede i forskelligheder i børnefællesskabet.
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i
dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende
opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske
læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde,
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske
mål?
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med
særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan,
hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.

Udvikling og kvalificering af det pædagogiske læringsmiljø
Det pædagogiske læringsmiljø udvikles og kvalificeres ud fra en bevidsthed om, hvordan læringsmiljøerne
understøtter børnegruppens trivsel, udvikling, læring og dannelse. Der tages udgangspunkt i centrale
elementer i det pædagogiske grundlag og bevidstheden om samspillet mellem f.eks. fysiske rammer,
børnegruppens størrelse og sammensætning osv. og vores personlige og faglige kompetencer.
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Evalueringskulturen understøtter personalets udvikling af en fagligt, selvkritisk og reflekteret tilgang til tilrettelæggelse og evaluering af pædagogisk praksis. Dette skal give personalet opmærksomhed på deres
praksis, tænke over den og se muligheder for at ændre praksis, hvis der er behov for dette. Dermed udvikles og kvalificeres det pædagogiske læringsmiljø, så det bedst muligt understøtter barnets trivsel, udvikling,
læring og dannelse.
I udviklingen af en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø arbejder
vi med Pædagogiske forløb med læreplanstemaer, Pædagogisk dokumentation og Evaluering.

Pædagogiske forløb med læreplanstemaer
Der arbejdes, med afsæt i årshjulets temaer/fokusområder og inddragelse af de seks lovpligtige læreplanstemaer og børnegruppens sammensætning, projektorienteret med fokus på børns trivsel, udvikling, læring
og dannelse. De forskellige pædagogiske forløb kan foregå i børnefællesskabet på stuen eller i børnefællesskaber på tværs af stuerne og afdelingerne (vuggestue og børnehave).
Planlægningen kan foregå på de enkelte stuer eller på tværs af huset og det foregår på interne møder i
Nøddeskallen.

Pædagogisk dokumentation
Der laves flere former for pædagogisk dokumentation af den daglige praksis og pædagogiske forløb med
læreplanstemaerne. Det kan være ophæng af billedmateriale, børneproduceret materiale eller pædagogiske dokumentation på digital platform eller konkrete justeringer i det fysiske læringsmiljø.

Evaluering
Vi ser evaluering som en læreproces. Fokus i evalueringen er sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse og hvorvidt læringsmiljøet fører til den udvikling, som vi ønsker. Vi arbejder systematisk med evaluering af den pædagogiske praksis og beskriver, hvad
vi vil have fokus på, inden vi indsamler viden, som vi, i evalueringen, følger op på.
Den løbende evaluering sker på interne møder i institutionen.
Evalueringen af læreplanen foregår en gang årligt. Fokus i evalueringen er sammenhængen mellem vores
pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, som vi kan se i den pædagogiske dokumentation.
En gang årligt fremlægges den samlede evaluering til orientering og dialog i bestyrelsen.
I Nøddeskallen er vi i gang med at videreudvikle vores evalueringskultur, så den bliver mere systematisk og
tydeligere omkring personalets faglige udvikling og dermed udvikling og kvalificering af den pædagogiske
praksis.
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?
I Nøddeskallen vil vi bl.a. søge inspiration ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks
læringsportal (EMU) til vores evalueringskultur.
Vi vil udvælge 2 – 3 fokusområder årligt at evaluere på, dette gør det mere overskueligt og vil helt
sikkert give et mere brugbart resultat.
Som skemaer til løbende at fastholde en systematisk evalueringsstruktur arbejder vi bl.a. med
•

Skema til handling

•

SMTTE – model

Forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet omkring udvikling og evaluering af den nye styrkede læreplan for Nøddeskallen.
Forældre vil løbende i dagligdagen blive introduceret i arbejdet gennem vores daglige dokumentation.
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