
 1 
 

  

Pædagogisk læreplan for Trunderup Friskole og Børnehave  

 

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske 

arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, 

som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner i relation til de intentioner, mål 

og krav, som fremgår af Dagtilbudsloven. I teksten finder du løbende links til supplerende 

informationer på vores og andre relevante hjemmesider. 

Læreplanen er et fagligt dokument, hvor du som læser får et kig ind i det pædagogfaglige rum. Efter 

hvert afsnit indsætter vi beskrivelser, hvor du kan læse om, hvordan personalet omsætter den 

pædagogiske læreplans intentioner og mål i praksis. Du vil her blive præsenteret for to 

pædagogiske værktøjer Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, som personalet bruger i 

arbejdet med pædagogisk læreplanlægning.  

Et Miniprojekt er en handling eller et forløb, som sættes i gang af en eller flere pædagogiske 

medarbejdere, med henblik på at planlægge, undersøge, evaluere og udvikle pædagogisk praksis. 

Praksisfortællinger er fortællinger om udvalgte episoder fra pædagogisk praksis, fortalt af 

pædagogiske medarbejdere, med henblik på at formidle, undersøge og udvikle den pædagogiske 

praksis. Formålet med at bruge disse værktøjer er, at realisere det pædagogiske grundlag og mål i 

den pædagogiske læreplan. 

Gennem personalets beskrivelser får du mulighed for, at følge deres overvejelser og valg, når de 

udvikler og udfolder pædagogikken inden for læreplanens forskellige områder og temaer. Vores 

pædagogiske læreplan opdateres løbende med nye projekter og fortællinger fra praksis. 

 

Vi håber du finder relevant viden og indsigt undervejs – rigtig god læselyst! 

 

 

 

https://www.fmk.dk/borger/
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan 

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske 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 løbende til 

publikationen.  

https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
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I Faaborg-Midtfyn kommune har vi udviklet et værktøj - Læringsblomsten, som hjælper os med, at 

holde styr på temaer og mål i den pædagogiske læreplan. Det gælder både når vi planlægger vores 

hverdag med børnene, samt når vi reflekterer over sammenhængen mellem de pædagogiske 

læringsmiljøer, vi skaber, og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Her kan du få en præsentation af Læringsblomsten  

 

Læringsblomsten findes også i en papirudgave, som du kan se et eksemplar af, hvis du henvender 

dig til personalet i vores dagtilbud.  

Vi anvender blandt andet Læringsblomsten, når vi arbejder med Miniprojekter og 

Praksisfortællinger. Læringsblomsten giver os et overblik, når vi skal forholde os til læreplanens 6 

indholdstemaer, samt de 12 mål for sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Temaer og mål er fastlagt via lovgivningen, og 

således fælles for alle dagtilbud i landet.  

Hvis du vil vide mere om, hvordan personale og bestyrelser er blevet klædt på til at styrke arbejdet 

med pædagogisk læreplanlægning, kan du finde yderligere information på Faaborg-Midtfyn 

Kommunes hjemmeside  

  

https://prezi.com/m6ikixif7wmg/lringsblomsten-2019/?utm_campaign=share&token=b5ca92464886a32b7a99d36417b8e1af3bbdf9c38ccf54d875fb27731dc02519&utm_medium=copy
https://www.fmk.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/paedagogik-og-laering/paedagogiske-laere-planer-i-dagtilbud/
https://www.fmk.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/paedagogik-og-laering/paedagogiske-laere-planer-i-dagtilbud/
https://prezi.com/m6ikixif7wmg/lringsblomsten-2019/?utm_campaign=share&token=b5ca92464886a32b7a99d36417b8e1af3bbdf9c38ccf54d875fb27731dc02519&utm_medium=copy
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Hvem er vi? 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. 

Vores dejlige børnehave er en afdeling under Trunderup Friskole, og har et tæt 
samarbejde med skolens SFO. Vi ligger i naturskønne omgivelser mellem Odense og 
Svendborg og er en aktiv del af lokalsamfundet. 

Vi lægger vægt på at være en hyggelig og overskuelig institution, hvor der er plads 
til at være barn, med alt hvad det indebærer, både når det gælder tid til leg og læring 
og brugen for omsorg. Vi har altid fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling, og 
sætter ind med nye tiltag, når dette er nødvendigt. 

Udgangspunktet for vores arbejde med børnene er, at vi forsøger at danne et 
fællesskab af omsorgsfulde, selvstændigt tænkende og initiativrige individer. 
Det er vigtigt for os at fremme det enkelte barns styrker og støtte op omkring de 
områder, hvor barnet har behov for hjælp. 

Vi arbejder med at inddrage børnene i et forpligtende og omsorgsfuldt fællesskab. 
Dette gør vi blandt andet ved, at børnene som udgangspunkt ikke er aldersopdelt, at 
vi har et tæt samarbejde med vores SFO, og at vi lader de større børn videregive 
deres erfaringer til de mindre, naturligvis under vejledning af de voksne. 

Da vi mener, at selvstændighed og initiativrigdom er nøgleord i det samfund vi lever 
i, gør vi meget ud af at fremme børns lyst til begge dele. Vi forsøger bl.a. at minimere 
afbrud i børnenes hverdag, således at de oplever muligheden for at lege 
sammenhængende, derved når de ind i *fantasiens verden*, hvor der kan tænkes 
kreativt i forhold til leg og idéudvikling. 

Vi gør en dyd ud af at være nærværende i de aktiviteter vi tilbyder, både når vi 
tilbyder bevægelse i vores dejlige gymnastiksal, har besøg af musikskolen, er på tur 
ud af huset, laver mad til hinanden, laver kreative ting etc. 

Det hele forankret i værdien omkring en forpligtigelse til det fællesskab, vi lever i. 
Dette gør vi blandt andet ved at give børnene pligter og rettigheder svarende til det 
enkelte barns udvikling. 

Alle disse tiltag laves i et tæt og forpligtende samarbejde med barnets forældre. Her 

finder I links til andre relevante oplysninger på vores hjemmeside: https://trundfri.dk/ 

https://www.facebook.com/trunderup

 

https://trundfri.dk/
https://www.facebook.com/trunderup
https://www.facebook.com/trunderup
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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.” 

”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 

 

Her beskriver vi, hvordan de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag kommer 

til udtryk hos os. De øvrige fire elementer i det pædagogiske grundlag skal fremgå særskilt af den 

pædagogiske læreplan, så dem kan du læser mere om i de følgende afsnit.  

Børn har ret til at være børn, og hos os er der plads, tid og ro til at fordybe sig i leg. 
Vi vægter højt tiden til omsorg og fremmer et miljø, hvor der gennem tillid til 
hinanden skabes en god og nær relation, så barnet føler sig tryg ved at udfordre sig 
selv. 

Vi ser barnet som kompetent og møder det med positive forventninger. Vi bestræber 
os på at give børnene medbestemmelse og have indflydelse på dagligdagen, bl.a. 
ved ugentlige samlinger, hvor vi gennem demokratiske processer hører på børnenes 
ønsker i forhold til aktiviteter og oplevelser. 

Vi vægter som tidligere nævnt, at børnene har mulighed for at lege uden afbrud, 
således at de oplever muligheden for at lege sammenhængende. Derved har tid til at 
komme ind i *fantasiens verden*, hvor der kan tænkes kreativt i forhold til leg og 
idéudvikling. I de mere rammesatte og planlagte lege og aktiviteter, kan både børn og 
voksne udvikle både legen og dem og hvem man inkluderer i samme. 

Planlagte aktiviteter og oplevelser sendes ud digitalt på en ugeplan, så forældre kan 
følge med i de læringstemaer, der er i spil den pågældende uge. Der er hos os god 
mulighed for at være en del af et større fællesskab, da vi også har en skole, med 
hvem vi samarbejder og har fællesarrangementer. 

Vi opdeler som udgangspunkt ikke børnene i børnehaven, medmindre aktiviteten 
fordrer dette. Det betyder, at det enkelte barn kan indgå i det fællesskab, der passer 
til barnet på et givent tidspunkt. Vi giver ligeledes plads til, at barnet også kan have 
brug for at trække sig tilbage i fred og ro. 

Her finder du links til andre relevante oplysninger på vores hjemmeside om, hvordan vi forholder os 

til de fem centrale elementer. 

https://trundfri.dk/eksempel-side/skole/skolens-vaerdigrundlag/  

https://trundfri.dk/eksempel-side/boernehave/boernehavens-paedagogiske-laereplaner-2016/ 

https://trundfri.dk/eksempel-side/skole/skolens-vaerdigrundlag/
https://trundfri.dk/eksempel-side/boernehave/boernehavens-paedagogiske-laereplaner-2016/
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Vi arbejder hele tiden med udvikle vores Børnesyn, samt syn på Dannelse og børneperspektiv, Leg, 

Læring og Børnefællesskaber. Efterhånden som vi arbejder med elementerne i praksis, indsætter vi 

herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan de fem elementer 

bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene.  

 

Børns leg på legepladsen maj/juni 2020 

 

Personalets udviklingsfokus 

Vi ønsker at få kendskab til, hvad der optager/interesserer børnene på legepladsen i 

børnehaven, ved hjælp af billeder som børnene selv tager med Ipad. Dette med 

henblik på fremadrettet at kunne motivere til- og arrangere aktiviteter, der 

interesserer børnene.  

 

Miniprojektets fokus 

Hvad optager børnene? Hvad synes de om børnehaven i billeder? Hvor er deres 

fokus i legen på legepladsen? Børnekultur. 

 

Projektdeltagere 

Pædagogerne Jane, Cindy og Christina og en mindre gruppe børn i alderen 3-5 år 

(10). 

 

Læringsblomstens temaer og mål – Børneperspektiver 

At børnene bliver bevidste om, hvad de/det enkelte barn synes er sjovt. De vil erfare, 

hvor gode de er til at cykle, køre trillebør, løbecykle etc. 

 

Læringsblomstens pædagogiske grundlag, temaer og mål – Professionelt perspektiv 

At blive klogere på børneperspektivet. Hvad er sjovt for børnene. At se gennem 

børnenes ”øjne” hvilke tiltag vi kan/skal tage for at udfordre dem- evt. en cykelbane. 

 

Evaluering af Miniprojektet 

Refleksion over praksis 

Vi har ud fra billederne kunne se, at børnene er meget optaget af løbecyklerne, 

gyngerne og kammeraterne. Projektet har givet anledning til et nyt projekt omkring 

trafiksikkerhed, hvilket vil give børnene en forståelse for trafikken og det at kunne 

begå sig sikkert i den. Vi er blevet nysgerrige på, om vores legeplads reelt tilbyder 

nok udfordringer til vores børn – set fra et børneperspektiv. 
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Sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 

Vi kan se, at børnene har følt sig set og hørt ift. at have en mening om legepladsens 

indhold, og givet de voksne en forståelse af, hvad der set i et børneperspektiv er 

sjovt. Vi har derfor fået øjnene op for nye projekter, der udspringer af det vi har lært. 

 

Opfølgning 

Vi voksne, Jane, Christina og Cindy, vil sammen med børnene udvikle cykelprojektet, 

til at omfatte trafiklæring og en cykelbane. 

 

Videndeling 

Vi evaluerer ovenstående på personalemøder og ligger det i ugeplanen. 

 

Øvrige tanker og forståelser 

 

Venskabsarmbånd november 2020 

 

Vi har gennem hele november måned, arbejdet med børnefællesskaber og 

venskaber. Dette for at minimere drillerier og styrke børnenes rummelighed og 

relationer. 

Indledning – begyndelse 

Venskabsarmbånd. Børnene laver perlearmbånd, som de giver til en ven i 

børnehaven. De voksne skriver hvem det er til og fra og sætter på armbåndet. 

 

Hændelse– handlingsforløb 

M laver armbånd til L, der er i en anden gruppe. Da M er færdig går han sammen med 

en voksen for at aflevere til L. L er på vej ud. L har ikke lyst til at modtage gaven, da 

han forinden har været i en konflikt i hans gruppe. L udtaler at han aldrig nogensinde 

vil have armbåndet fra M. M og den voksne går tilbage til deres gruppe og de snakker 

om, at det var ærgerligt, at M ikke kunne glæde L med en venskabsgave. Og at M kan 

prøve senere. 

Afslutning 

Senere samme dag på legepladsen er L ked af det. M ser det og henter armbåndet og 

giver det til L. L vil gerne have gaven og bliver glad. Efterfølgende leger L og M 

sammen. M hentede armbåndet uden opfordring fra en voksen. 
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Analyse og fortolkning 

Hvad er barneperspektivet i fortællingen? 

Begge børn lærer, at man godt kan afvise/blive afvist uden at verden går i stykker og 

man stadig er venner.  

Hvad er voksenperspektivet i fortællingen? 

 

Sammenfatning 
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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 

Her beskriver vi, hvordan vi hele dagen skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn 

mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 

Hos os er der dagen igennem et pædagogisk læringsmiljø. Det starter fra barnet 

bliver afleveret, hvor vi øver i at lægge madkassen i køleskab, sige ordentligt farvel 

til den person, der har afleveret og snakke om, hvad dagen mon bringer. 

Vi har formiddagsfrugt, hvor børnene skiftes til at være med til at ordne frugten. På 

den måde lærer de om hygiejne, håndtering af køkkenredskaber mm. Ved samling 

lærer de at lytte, at tage ordet, at vente på tur. Når vi skal ud og ind, øver vi børnene i 

at tage tøj af og på, så de bliver selvhjulpne. Ved frokost dækker de bord, øver i at 

hælde vand og mælk op, sidde ordentligt, holde bordskik mm. 

Vi er bevidste om at indgå i dialog med børnene og taler altid ordentligt med børnene 

i de daglige rutiner, så sprog og tilknytning stimuleres. I de planlagte 

vokseninitierede aktiviteter, der fremgår af ugeskemaet, sigtes der på at understøtte, 

kropslige, sociale, emotionelle, musiske og kognitive læring og udvikling. Omkring 

børnenes egen leg understøtter vi, når dette synes nødvendigt, evnen til at løse 

konflikter, indgå i det sociale fællesskab med de forudsætninger det enkelte barn har 

og øve hensyn og medbestemmelse. Vi taler med børnene om, at der skal være plads 

til alle og at alle skal have det godt i børnehaven 

  

Herunder ser I en illustration – Læringsmiljø-modellen. Den viser, hvilke elementer der tilsammen 

udgør det pædagogiske læringsmiljø: De daglige rutiner, vokseninitierede aktiviteter og børnekultur 

– holdt sammen af lege og fællesskaber. 
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Her finder I links til andre relevante oplysninger på vores hjemmeside. 

http://www.trundfri.dk/wp-content/uploads/2017/01/P%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replaner-

godkendt-2016-til-hj-side.pdf side 8 -18 

Vi arbejder hele tiden med udvikle vores Pædagogisk Læringsmiljø. Efterhånden som vi arbejder 

med læringsmiljøet i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, 

der viser, hvordan vi udvikler læringsmiljøet i vores hverdag sammen med børnene.  

 

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 

Her finder I links til andre relevante oplysninger på vores hjemmeside. 

http://www.trundfri.dk/wp-content/uploads/2017/01/P%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replaner-

godkendt-2016-til-hj-side.pdf https://trundfri.dk/eksempel-side/boernehave/info-til-foraeldre-om-

boernehaven/ 

Vi arbejder hele tiden med udvikle vores Samarbejde med forældre om børns læring. Efterhånden 

som vi arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og 

Praksisfortællinger, der viser, hvordan samarbejdet med forældrene er med til at sikre trivsel, 

læring, udvikling og dannelse for børnene.  

 

http://www.trundfri.dk/wp-content/uploads/2017/01/Pædagogiske-læreplaner-godkendt-2016-til-hj-side.pdf
http://www.trundfri.dk/wp-content/uploads/2017/01/Pædagogiske-læreplaner-godkendt-2016-til-hj-side.pdf
http://www.trundfri.dk/wp-content/uploads/2017/01/Pædagogiske-læreplaner-godkendt-2016-til-hj-side.pdf
http://www.trundfri.dk/wp-content/uploads/2017/01/Pædagogiske-læreplaner-godkendt-2016-til-hj-side.pdf
https://trundfri.dk/eksempel-side/boernehave/info-til-foraeldre-om-boernehaven/
https://trundfri.dk/eksempel-side/boernehave/info-til-foraeldre-om-boernehaven/
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Indsigt i barnets interesser via forældrefortælling maj/juni 2020 

 

Personalets udviklingsfokus 

Hvad fortæller barnet om børnehaven derhjemme? Det finder vi interessant at få 

belyst, for der igennem at få bedre viden om barnets fokus, med henblik på at 

tilrettelægge vokseninitierede aktiviteter. 

Miniprojektets fokus 

At finde børnenes interesser og fokusområder, så de får bedre dage og aktiviteter, 

der interesserer. 

 

Projektdeltagere 

De forældre, der har lyst og har meldt sig via FB-opslag. Børn fra forskellige små 

grupper (grundet Corona) og en personalegruppe på 4. 

 

Læringsblomstens temaer og mål – Børneperspektiver 

At børnene føler sig set og hørt. At børnene får en følelse af, at omsorgspersonerne i 

barnets liv taler sammen. Børnene kommunikerer med forældrene omkring en vigtig 

platform i barnets liv. 

 

Læringsblomstens pædagogiske grundlag, temaer og mål – Professionelt perspektiv 

Vi forventer en øget kommunikation med barnet fra forældrenes side, omkring dagen 

i børnehaven, og et øget samarbejde pædagoger og forældre imellem.  

 

Evaluering af Miniprojektet 

Refleksion over praksis 

Vi har ikke fået den feedback fra forældre som var tiltænkt. Dette skyldes ikke uvilje 

fra forældrene, men snarere, at vi ikke har været konkrete nok omkring, hvad vi 

ønskede og at vi skal blive bedre til opfølgning. Vi har dog erfaret, at opslag/billeder 

på FB, hjælper til dialog mellem børnene og deres forældre, om deres dag i 

børnehaven/børnenes interesser.  

 

Sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 

Vi håber, at børnene har fået en større oplevelse af, at deres omsorgspersoner 

(pædagogisk personale og forældre) samarbejder og vil hinanden. 

 

Opfølgning 

Vi vil kontinuerligt arbejde med dialogen, både i den daglige kontakt og på de sociale 

medier. 
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Videndeling 

Vi orienterer hinanden på p-møder og forældre ved afhentning/møder. 

 

Øvrige tanker og forståelser 

Vi må erkende, at det er de færreste børn, der deler deres oplevelser i børnehaven 

med forældrene, medmindre forældrene kan spørge ind, ud fra den viden de har 

tilegnet sig fra personalet eller FB. 

 

 

 

 

 

 

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 

Vi gør meget ud af det forpligtende fællesskab. Fællesskaber udgøres af os alle, og 

det vi laver sammen. Alle børn i børnehaven skal være værdsat og være en del af 

fællesskabet, og fællesskaberne skal have noget at byde på for alle børn. Derfor 

arbejder vi med tidlig og rettidig indsats og med at understøtte 

deltagelsesmuligheder for alle børn og inddrager relevante samarbejdspartnere. 

Vi tager individuelle hensyn til børnenes forskellige deltagelsesmuligheder. 

Fællesskaberne skal være betydningsfulde. Det er det pædagogiske personale og 

ledelsens opgave at skabe balancen mellem individ og fællesskab samt inddrage 

forældrene, så de er medansvarlige for at skabe fællesskaber for alle børn. 

Vi arbejder hele tiden med udvikle vores Arbejde med børn i udsatte positioner. Efterhånden som vi 

arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, 

der viser, hvordan vi skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn lige muligheder for at 

deltage i hverdagens fælleskaber. 
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Sammenhængende børneliv  

”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 

I Trunderup Børnehave gør vi meget ud af, at overgangen fra børnehave til skole 

forløber så trygt og godt som muligt. I løbet af efteråret danner vi en såkaldt 

”storegruppe”, hvor der målrettet arbejdes med selvhjulpenhed i fht. toiletbesøg, af- 

og påklædning, blyantsgreb etc. Vi har et tæt samarbejde med vores skoledel, så 

storegruppen hver onsdag er sammen med nuværende børnehaveklasse hele 

formiddage. Vi går i salen og har bevægelse sammen, vi spiser sammen og holder 

frikvarter sammen. Det gør vi helt frem til skolestart. Dette letter overgangen 

betydeligt, da børnene kender til dagens gang i skolen. For de børn, der skal gå på 

en anden skole, end vores friskole, laver vi en overlevering med den pågældende 

lærer og skoleleder. Vi aflægger besøg med barnet et par gange, så det har set sin 

kommende skole sammen med en kendt pædagog og opfordrer skolens lærer til at 

komme på besøg i børnehaven. 

Vi arbejder hele tiden med at bidrage til et Sammenhængende børneliv. Efterhånden som vi 

arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, 

der viser, hvordan vi sikrer sammenhæng i børnenes liv og læring, i overgangene mellem hjem, 

dagtilbud og skoler, samt hvordan vi tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste 

børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen. 
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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 

Her finder I links til andre relevante oplysninger på vores hjemmeside. 

https://trundfri.dk/eksempel-side/boernehave/aktiviteter-i-boernehaven/ 

Vi arbejder hele tiden med Inddragelse af lokalsamfundet. Efterhånden som vi arbejder med dette i 

praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan vi 

inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer for børnene. 

 

Gymnastikopvisning i samarbejde med gymnastikforeningen 

 

Vi har en del samarbejde med både lokale foreninger og handlende. Vi deltager bl.a. 

hvert år i den årlige gymnastikopvisning i gymnastikforeningen, med vores egen lille 

opvisning. Børnene får en hvid t-shirt med hjemmefra, som de maler på i 

børnehaven, nogle uger før gymnastikopvisningen. På ryggen bliver der med maling 

trykt ”Trunderup Børnehave” og foran på t-shirten tegner og maler barnet sine 

hænder. Det ser flot ud, når vi er på gulvet. Vi øver vores opvisning med børnene i 

vores egen gymnastiksal nogle gange inden, og forældrene kommer og øver med 

den sidste gang inden opvisningen. På selve dagen er vi med til indmarch med alle 

de lokale gymnastikhold, så vi har altid en hyggelig dag i den lokale sportshal. P.g.a. 

Corona, har det desværre ikke været muligt at deltage i 2020, men vi håber at kunne 

komme stærkt igen i 2021. 

Analyse og fortolkning 

Hvad er børneperspektivet i fortællingen? 

 

Børnene får en oplevelse af at være en del af noget større, at der er en sammenhæng 

mellem hjem, daginstitution og det lokale foreningsliv 

 

Hvad er voksenperspektivet i fortællingen? 

 

For både forældres og pædagogers perspektiv, er det en god måde at vedligeholde 

kendskabet til barnets omsorgspersoner på, og til at støtte op om det lokale miljø, 

der omgiver barnet. 

  

https://trundfri.dk/eksempel-side/boernehave/aktiviteter-i-boernehaven/
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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 

Omkring det fysiske børnemiljø i børnehaven vægter vi god plads, hvilket vi har god 

mulighed for. Vi har i skrivende stund 36 børn fordelt på tre grupper (også aft. 

Corona), for at imødekomme støjgener. Hver gruppe har mellem 30 og 40 kvm at 

boltre sig på + et meget stort udeareal. Der er gode garderobemuligheder og 

lysforhold. Vi har forsøgt at indrette stuerne, så der er plads til- og mulighed for 

forskellig typer af leg.  

Vi vægter et godt psykisk miljø for både børn og voksne højt. Ud fra det devisen, at 

har børnenes omsorgspersoner det godt med hinanden, smitter det positivt af på 

børnene. Ligeledes mener vi at sprog fører til handling, hvorfor vi gør meget ud af, at 

tale pænt med og om hinanden. 

Da børnene opholder sig en stor del af dagen i daginstitutionen, har vi valgt at 

indrette os, så der er både hyggeligt og overskueligt, det gælder både ude og inde. 

Vi har hele tiden fokus på Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Efterhånden 

som vi arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og 

Praksisfortællinger, der viser, hvordan vi inddrager børnenes oplevelser og perspektiver, når vi 

løbende vurderer og udvikler kvaliteten af børnemiljøet, som en del af arbejdet med at skabe 

trygge og udviklende læringsmiljøer. * 

 

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 
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Som tidligere beskrevet, har vi i Faaborg-Midtfyn kommune udviklet et værktøj - Læringsblomsten, 

som hjælper os med at holde styr på de lovfastsatte temaer og mål i den pædagogiske læreplan, 

når vi planlægger vores hverdag med børnene og reflekterer over sammenhængen mellem de 

pædagogiske læringsmiljøer vi skaber og børnenes læring. 

Her kan du få en præsentation af Læringsblomsten  

 

På de følgende sider folder vi læringsblomsten ud, idet vi gennemgår læreplanens 6 indholdstemaer 

og de 12 mål. Under hvert tema finder du eksempler på, hvad der kendetegner de læringsmiljøer, 

som personalet stræber efter at skabe, samt hvad børnene skal have mulighed for at opleve i deres 

hverdag sammen med kammerater og personale. 

I afsnittet om evalueringskultur, kan I læse mere om, hvordan vi evaluerer vores pædagogiske 

praksis og følger op, så vores læringsmiljøer bedst muligt understøtter børnenes brede læring inden 

for og på tværs af de seks læreplanstemaer.  

  

https://prezi.com/m6ikixif7wmg/lringsblomsten-2019/?utm_campaign=share&token=b5ca92464886a32b7a99d36417b8e1af3bbdf9c38ccf54d875fb27731dc02519&utm_medium=copy
https://prezi.com/m6ikixif7wmg/lringsblomsten-2019/?utm_campaign=share&token=b5ca92464886a32b7a99d36417b8e1af3bbdf9c38ccf54d875fb27731dc02519&utm_medium=copy
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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. 

Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så 

det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål 

for temaet Alsidig personlig udvikling, i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer 

 der er præget af omsorg og tryghed samt appellerer til nysgerrighed 

 der understøtter samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale samt 

børn imellem 

 hvor alle udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden gennem leg og aktiviteter – på 

tværs af alder, køn, social og kulturel baggrund 

Børnene i vores dagtilbud skal opleve 

 at have mod på livet samt erfaringer med sociale positioner og demokratiske processer 

 at være nysgerrige og føle sig trygge i verden, så de kan holde fast, prioritere og fordybe sig 

med tillid til egne potentialer 

 at kunne engagere sig samt lege og deltage i forskellige fællesskaber, hvor de kan få hjælp til 

at regulere deres følelser og håndtere både med- og modgang 
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Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder 

Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede 

læring med særligt fokus på deres alsidige personlige udvikling. * 

 

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: 

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

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

 

 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. 

Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så 

det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål 

for temaet Social udvikling, i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer 

 der er inspirerende, udfordrende og foranderlige samt præget af leg og demokratiske 

praksisser med nærværende, vidende og nysgerrige voksne 

 hvor alle er aktive medspillere og udviklere af fællesskaber i empatisk samspil med andre 

børn og voksne - såvel i som uden for dagtilbuddet 

 hvor børnenes egne perspektiver inddrages og mødes med anerkendelse og respekt, når 

forskelligheder indgår som værdifulde for fællesskabet 
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Børnene i vores dagtilbud skal opleve 

 at blive mødt, respekteret og anerkendt, som dem de er i fællesskaber, hvor de kan 

udtrykke deres følelser og tanker og blive forstået  

 at have gode venner og værdi i sig selv, når de deltager i fælles beslutninger og dannes i 

mødet med det, der er anderledes end dem selv 

 at tage hensyn, eksperimentere, udforske, møde modstand og forskelligheder i trygge 

rammer sammen med gode kammerater og hjælpsomme voksne 

 at være kendte i og trygge ved lokalmiljøet samt bekendt med forskellige kulturtilbud og 

muligheder i området  

 

Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder 

Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede 

læring med særligt fokus på deres sociale udvikling. * 

 

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. 
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Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så 

det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål 

for temaet Kommunikation og sprog, i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer 

 hvor voksne anvender et nuanceret og nærværende sprog samt sikrer alles mulighed for at 

indgå i sproglige samspil og dialoger på tværs af alder, køn, modersmål og social baggrund 

 hvor alle har adgang til såvel analoge som digitale bøger, spil og skriveredskaber, som kan 

anvendes med og uden voksnes hjælp 

 hvor de fysiske rammer giver plads til samtaler af høj kvalitet i leg, rutiner og planlagte 

aktiviteter, og voksne sikrer alle lige deltagelsesmuligheder ved at gå bagved, ved siden af 

eller foran i samvær og aktiviteter 

Børnene i vores dagtilbud skal opleve 

 positive, nærværende voksne og kammerater, der justerer deres opmærksomhed i forhold 

til dem og kammeraterne, mens de øver sig i at spørge, lytte og tilbyde relevante svar til 

hinanden 

 erfaringer med at sprogliggøre deres tanker og behov og at være inddraget i det sociale 

samvær, så de opbygger stærke relationer på tværs af alder, køn, modersmål og social 

baggrund 

 at både kroppen, talen og skriftsproget er i brug, når vi udforsker vores ideer, relationer og 

fælles omverden 

 

Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder 

Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede 

læring med særligt fokus på deres kommunikation og sprog. * 

 

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 
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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. 

Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så 

det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål 

for temaet Krop, sanser og bevægelse, i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer 

 med plads til kropslig udfoldelse og mangfoldighed, hvor børnenes behov og initiativer 

følges og kropslig sundhed understøttes 

 hvor der udvises glæde ved bevægelse, og voksne muliggør kropslig udfoldelse ude som 

inde samt sikrer plads til både store armbevægelser og ro til fordybelse 

 hvor alle sanser påskønnes og udfordres, så børnene får erfaringer med kropslige 

fornemmelser og følelser gennem leg, rutiner og aktiviteter 

Børnene i vores dagtilbud skal opleve 

 at mestre overgange mellem ro og bevægelse og nyde begge dele 

 at tage initiativer til leg og eksperimenter med krop og sanser samt have tillid til og glæde 

ved bevægelse og sansede indtryk 

 at kende til og forstå deres krops funktioner og behov samt reagere hensigtsmæssigt på 

sanseindtryk og kroppens signaler 

 

Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder 

Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede 

læring med særligt fokus på deres kroppe, sanser og bevægelse. * 

 

Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv 

dimension.  
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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. 

Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så 

det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål 

for temaet Natur, udeliv og science, i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer 

 der understøtter spontan glæde ved naturen, og hvor bæredygtige praksisser udfoldes 

 hvor børnenes lyst til at udforske naturfænomener og lege med tal, former og 

mængdeopfattelser anerkendes og mødes relevant. 

 hvor børnene får erfaringer med at genkende, undres og udtrykke sig om årsag, virkning og 

andre forklaringer på sammenhæng, mens voksne etablerer en bro mellem konkrete 

oplevelser og naturvidenskabens forståelser og begreber 

Børnene i vores dagtilbud skal opleve 

 glæde ved og forbundenhed med naturen samt kendskab til naturvidenskabeligt og 

matematisk funderede begreber og forklaringsmodeller. 

 erfaringer med at observere og undersøge naturfænomener i den nære og større omverden 

 begyndende forståelse for betydningen af bæredygtig udvikling samt mine muligheder for 

selv at bidrage 

 

Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder 

Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede 

læring med særligt fokus på natur, udeliv og science. * 
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Fugle i Trunderup Børnehave januar - juni 2021 
 

Både børn og voksne har deltaget i projekt fuglefodring og har haft stor fornøjelse af dette. 

 

Hændelse– handlingsforløb 
 

Vi startede med at hænge fuglefoder op i vinters, hvor vi holdt øje med – fra vinduerne på stuen – 
om der kom nogle fugle og spiste. De voksne gjorde børnene nysgerrige på fuglene, ved at 
fortælle om de forskellige fugle og navnene på dem. Vi lavede fuglefoder sammen med børnene 
fortsatte med at fodre, da sneen forsvandt. Vi printede billeder ud, så børnene kunne genkende 
de forskellige fugle fra hinanden. Vi snakkede om, at fuglene ikke kunne finde mad, når der er sne 
og frost. 

Vi undersøgte, at der findes mange forskellig fugle og at de har forskellige størrelser. 

 

Afslutning 
 

Vi fodrer stadig, da det er en fornøjelse at se børnenes glæde over, at fuglene vender tilbage. De 
kan navnene på og genkender en lang række fugle. De fleste børn har styr på: Musvit, Blåmejse, 
Sumpmejse, Rødhals, Solsort, Gråspurv og Skovspurv. 

 

Analyse og fortolkning 

Hvad er barneperspektivet i fortællingen? 
 

Børnene har fået en ny viden om fugle og har lært, at fugle ikke bare er fugle, men at de har et 
navn ligesom dem. 

Hvad er voksenperspektivet i fortællingen? 
 

At gøre børnene nysgerrige på fugle og at fodre og passe på dyrene. 

Sammenfatning 
 

Det har været fantastisk at se børnenes entusiasme og glæde over at kunne gøre en forskel og 
stoltheden over at kunne genkende fuglene ved navn. 
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Forår i Trunderup Børnehave marts-maj 2021 
 

Hele foråret har vi i Trunderup Børnehave arbejdet med natur og udeliv og science. Vi har 
forspiret, lavet højbede, lavet bede ved jorden, lagt kartofler i spande, lavet insekthoteller, og 
studeret regnorme og fugle. 

 

Hændelse– handlingsforløb 
 

Ift. projekt blomster og grøntsager, startede vi med at forspire i vindueskarmen. Derefter var det 
klargøring af bede og jord, der stod på dagsordenen. Vi har lavet hjemmelavet gødning, børnene 
har sået, vandet og luget. Ud over at kunne følge med i hele processen omkring planternes 
tilblivelse og udvikling, dukkede der mange regnorme op i processen, hvilket førte nye 
undersøgelser med sig. 

Afslutning 
 

Vi er stadig i processen, men glæder os til at kunne smage på grøntsagerne og nyde synet af 
blomsterne. 

 

Analyse og fortolkning 

Hvad er barneperspektivet i fortællingen? 

Børnene har fået lov til at røre, se og føle. De har lært om ”fra jord til bord”, og får selvfølgelig 
lov til at smage senere på sommeren. 

Hvad er voksenperspektivet i fortællingen? 

At gøre børnene bevidste om, hvad naturen også kan, og gøre dem nysgerrige på de ting, der 
dukker op i en given proces. 

Sammenfatning 
 

I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel, hvilket vi sætter stor pris på. Det vi har 
plantet ud og sået her i foråret skulle jo gerne gro, og vi var lige ved at tro, at alle vores dejlige 
grøntsager og blomster ville lide druknedøden. 

Men nu spirer og vokser afgrøderne til stor fornøjelse for både børn og voksne. Planterne bliver 
passet og plejet og der bliver holdt nøje øje- og skulle der være et mindre barn på afveje i bedene, 
er de større børn søde til at forklare, at der altså gror grøntsager der. 

Vi har fundet mange regnorme, når vi har gravet i jorden for at plante og så. Når det har regnet, 
så myldrer de op ad jorden. 
 

Vi glæder os til, at følge med i at det hele gror, og glæder os til, at vi kan nyde smagen og synet af 
henholdsvis grøntsager og blomster 



30 
 

 

 

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. 

Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så 

det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål 

for temaet Kultur, æstetik og fælleskab, i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer 

 hvor alle får oplevelser og erfaringer med egne og andres kulturelle normer, traditioner og 

værdier både som aktive deltagere og tilskuere 

 hvor de fysiske rammer og et varieret udbud af materialer og medier inspirerer til at være 

undersøgende og skabende på tværs af alder, køn samt social og etnisk baggrund 

 hvor voksne gennem samskabende praksisser understøtter engagement, fantasi, kreativitet 

og nysgerrighed i forehold til æstetiske ind- og udtryksformer 

Børnene i vores dagtilbud skal opleve 

 at få aktiveret sanser og følelser i samvær med kammerater og voksne - såvel i som uden for 

dagtilbuddet 

 scene- og billedkunst, film, musik og litteratur samt mulighed for at deltage både som 

tilskuer og udøver 
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 adgang og kendskab til forskellige materialer og medier samt mulighed for at udfolde mig 

skabende og undersøgende med og uden voksne 

Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder 

Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede 

læring med særligt fokus på kultur, æstetik og dannelse. 

 

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 
 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur? 

Her beskriver vi, hvordan vi arbejder med den løbende pædagogiske læreplanlægning, samt hvordan forældre 
og bestyrelse inddrages i evaluering og opfølgning. Formålet med den løbende planlægning og evaluering er, at 
etablere og regulere vores pædagogiske læringsmiljøer, så børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes 
optimalt. Vi præsenterer her nogle af de metoder og værktøjer vi anvender til dokumentation, refleksion og 
evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer - i relation til vores vurdering af børnenes trivsel, læring, udvikling 
og dannelse.  
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Vi har her i Trunderup Børnehave skabt en kultur, hvor det er naturligt at bruge tid på 

både at planlægge og evaluere pædagogisk praksis. I forhold til evaluering er det 

vigtigt for os, kontinuerligt at bruge tid på, at stille sig selv og hinanden de 

spørgsmål, der kan føre til udvikling og forbedring af relation og praksis. Hvorfor gør 

vi, som vi gør? Hvad får børnene ud af det, set i et børneperspektiv? Kan tingene 

gøres bedre- anderledes? Hvordan inddrager vi forældrene? Etc.. Evaluering er et 

fast punkt på dagsordenen til vores p-møder. Ligeledes er der på vores 

bestyrelsesmøder plads til på hvert møde, at gennemgå og evaluere på børnehavens 

daglige virke, set fra både et børne, forældre- og personaleperspektiv. 

Vi bruger miniprojektskabelonerne som et redskab til at forny og udvikle både, 

relationer og pædagogisk praksis og som et af flere evalueringsredskaber. 

Vi gør meget ud af god planlægning, så vi sikrer os at komme hele vejen rundt om de 

forskellige læreplanstemaer. Det udmønter sig i uge og/eller månedsplaner, som 

sammen planlægges på personalemøderne.  

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan? 

Materialet fra de løbende evalueringer, som er beskrevet i forrige afsnit, anvendes som 

dokumentation for evaluering af det samlede arbejde med den pædagogiske læreplanlægning, der 

ifølge dagtilbudsloven skal foretages mindst hvert andet år. Formålet med samlede evaluering er, at 

afgøre og redegøre for, i hvilket omfang vi har levet op til det fælles pædagogiske grundlag og de 

tolv fælles mål under de seks læreplanstemaer.   

Der udarbejdes et fælles evalueringsdesign for alle dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, som 

offentliggøres på kommunens hjemmeside FMK.dk 

 

https://www.fmk.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/paedagogik-og-laering/paedagogiske-laere-planer-i-dagtilbud/

