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Personalets udviklingsfokus 

Vi vil gerne undersøge, hvad børnene kender til juletraditioner og udvide deres horisont og 

kendskab til disse. Vi har to børn, hvoraf den ene af deres forældre er fra Grønland. Vi har 

derfor valgt at inddrage nogle grønlandske elementer.  

Miniprojektets fokus 

Kultur, traditioner og æstetik 

Vi vil gerne udvide børns kendskab til juletraditioner her og i andre lande, bl.a. Grønland. Det 

vil vi bl.a. gør ved at trække kalendergaver i december, synge julesange i rundkreds, lave 

julegaver, have kalenderlys. Vi vil kigge på flag og synge sange på andre sprog- grønlandsk, 

tysk. Vi vil se film om Grønland, høre musik og læse bøger. 

 www.facebook.com/trunderup  

 

Projektdeltagere 

Alle børn og medarbejdere på alle tre stuer. 

 

Læringsblomstens temaer og mål – Børneperspektiver 

Vi forventer, at børnene lærer, at der er andre lande og måder at fejre julen på. At der 

findes andre sprog, kulturer og flag. 

 

 

Læringsblomstens pædagogiske grundlag, temaer og mål – Professionelt perspektiv 

Vi forventer, at børnene får en bevidsthed om, at verden er stor, at alle ikke taler det 

samme sprog og ikke har de samme traditioner.  

Evaluering af Miniprojektet 

Refleksion over praksis 

Vi har erfaret, at det er godt at lære og stifte bekendtskab med andet sprog gennem sang og 

musik. Vi har desværre i forløbet været en del ramt af sygdom og fravær p.g.a. uddannelse 

blandt personalet, hvilket har været årsagen til, at vi ikke kom ordentligt i dybden, især 

omkring de forskellige juletraditioner. Planlægningen skulle have været bedre og vi skal blive 

bedre til at begrænse os. Vi er blevet hook på, at gå mere i dybden med børn fra andre lande 

og deres kultur.  

 

http://www.facebook.com/trunderup


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

Vi kan se og høre, at børnene taler om, at lande har forskellige flag, og at det danske flag 

ikke hedder fødselsdagsflag, men Dannebrog. Børnene synger her i februar stadig Mester 

Jakop på Grønlandsk og tysk. 

Opfølgning 

Vi følger op på p-møder og bruger fremadrettet de erfaringer vi har fået, når vi planlægger 

nye projekter og i det daglige arbejde med børnene.  

 

Videndeling 

Vi videndeler med kolleger på p-møder, med forældre ved afhentning, via ugentlig nyhedsbrev 

og på facebook og på vores hjenmmeside www.trundfri.dk, hvor andre interesserede også er 

velkommen til at kigge med. 

 

Øvrige tanker og forståelser 

 

 


