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PÆDAGOGISKE 
LÆREPLANER 
NATURBØRNEHUSET 
SØSTJERNEN  
 

 

Som forældre kan i her læse om, hvordan vi arbejder målrettet med 
barnets læring gennem legen. Den pædagogiske læreplan skal sikre 
gode læringsmiljøer og udvikling for alle børn.  
 

”Et barn skal gribes for at begribe” 
 
Den pædagogiske læreplan fungerer i dagligdagen som et redskab til 
information og dialog mellem forældre og personale, desuden 
bruges læreplanen som et arbejdsredskab til at planlægge, 
dokumentere og evaluere den daglige praksis. Den pædagogiske 
læreplan skal ses i sammenhæng med vores pædagogiske profil, som 
beskriver vores fokus værdier.  

Læreplanen er i de 6 læreplans temaer delt op i 0-3 år og 3-6 år, for 
at målene er tilpasset barnets alder. 

 

 

 

 

 

 

 

KERNE-
OPGAVEN: 
AT SIKRE FYSISKE, 
PSYKISKE OG 
ÆSTETISKE 
BØRNEMILJØER 
DER FREMMER 
TRIVSEL, SUNDHED 
OG LÆRING. 

 

 

VISION: VI 

ØNSKER AT GIVE 
BØRNENE EN TRYG 
OG KÆRLIG 
OPVÆKST I 
GRØNNE RAMMER, 
HVOR DE ER EN DEL 
AF ET SAMFUND OG 
HVOR DE LÆRER AT 
UDVISE RESPEKT 
FOR HINANDENS 
FORSKELLIGHEDER. 
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PRÆSENTATION AF NATURBØRNEHUSET 
SØSTJERNEN 

Naturbørnehuset Søstjernen åbnede som privat børnehave og - vuggestue i august 2017 og vi har til 
huse i Hjortdal tæt ved Slettestrand, Svinkløv og Fjerritslev. Vi har Svinkløv Plantage, Slette Å og et 
hav af andre muligheder i gåaftand - selv på korte ben!  

Den faste personalestab består af pædagogisk leder på 37 timer, 1 pædagog på 30 timer, 1 
pædagogisk assistent på 37 timer og 1 medhjælper på 25 timer. Derudover er der tilknyttet vikarer 
og løst personale samt frivillige kræfter som understøtter det pædagogiske arbejde i Børnehuset. 

Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 næstformand og 3 øvrige medlemmer.  
Vi har madordning i både vuggestue og børnehave. 
  
Hos os får børnene mulighed for at opleve naturen som et rum for leg, fantasi og udforskning samt 
udvikle interesse og respekt for natur og miljø.  

I hverdagen er børnene en del af et aktivt lokalsamfund med en masse spændende erhverv. Vi får 
besøg af lokale fiskere som viser os dagens fangst. Vi besøger ugentligt Hjortdal Dyrefarm, hvor vi 
kan følge med i, hvordan dyrene bliver passet og se dyreungerne vokse op.  

Vi besøger vores “trygge baser” i lokalsamfundet. Det kan være en af de mange landmænd eller 
fritidslandbrug, hvor vi ser maskinerne og hilser på dyrene. Vi tager på ture til Svinkløv Plantage og 
Slette Å, hvor vi kan følge med i årstiderne.  

Frem for alt, er vi en lille, tryg vuggestue og børnehave med en familiær atmosfære, hvor store og 
små børn passer på - og lærer af hinanden. Vi dyrker den frie leg og nærværet ved at arbejde med 
hvilepauser og gribe børnenes ideer i hverdagen. 

 

SØSTJERNENS PÆDAGOGISKE PROFIL 

I 2018-2020 vil personalet i samarbejde med bestyrelsen og jer øvrige forældre arbejde med 
Børnehusets værdigrundlag og personalet vil have fokus på husets pædagogiske profil. Vores mål er, 
udadtil at vise "hvem vi er i Børnehuset Søstjernen", hvad det er vi vægter, hvad vi finder udviklende 
og menings-skabende for jeres børn og hvorfor.  
 
Den pædagogiske profil er de værdier, vi vægter højt ifht. jeres barns trivsel og udvikling og skal 
derfor ses i sammenhæng med den pædagogiske læreplan. Den fulde pædagogiske profil vil blive 
lagt op på vores hjemmeside.  
 

Vi tager udgangspunkt i disse 4 værdier: 
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ÅRSHJULET FOR NATURBØRNEHUSET 
SØSTJERNEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Januar: Dyrespor i 
skoven, besøg af 

en jæger, 
Mørketur, 
båldage, 

virksomhedsbesø
g, Arbejdsdag d. 

28/1 
Førstehjælpskurs

us 15/1 

  
 

 

 

• Marts :
• Besøgsdage i skolen 
• førstehjælp i børnehøjde
• Forspiring
• på jagt efter haletusser
• Farvelfest for de ældste
• lukkedage/helligdage uge 13

• Juli:
• Hjortdal Dyrefarm, Sommer i 

skoven, Sommerferielukket i uge 
29 og 30

• fitnessbanen

• December
• Julefrokost Slettestrand
• Kirkebesøg/pynte juletræ
• Værksteder/ samlinger
• Julehygge på Dyrefarmen
• lukket mellem jul og nytår

• September:
• Landart - besøg af en kunstner
• Syng sammen 
• Fernisering i Søstjernen d. 28/9
• Sundhed i Børnehøjde ( inviterer 

tandplejen ind, fokus på kroppen, 
sundhed og hygiejene)

Efterår Vinter

ForårSommer

Februar: ”Smag på 
naturen med Kresten,  
Besøge naturcenter,  
båldage, 
Virksomhedsbesøg, 
Science projekter i 
børnehøjde, 
Fastelavnsfest 8/2, 
Vinterferie i uge 8,  

April: Påske 2/4, 
Gårdbesøg, temadyr: 
fåret og høns. Ruge 
kyllinger ud. Opstart 
på fra jord til bord: 
”Smag på naturen” 

med Kresten. 
Brobygning med 

  

 

 

 

Maj:  Skovdage i uge 
19, Krible krable 

projekter.  Fælder i 
skoven, Insekthoteller 

på legepladsen, 
sansehave, Hjortdal 

Dyrefarm 

Arbejdsdag 5/5,  

Helligdage og 
lukkedage 10/5, 11/5 

og 21/5 

 

Juni: Havet, 
havbådene, besøg af 
en fisker, Limfjorden, 

besøge 
limfjordsmuseet. 
Sankt Hans 22/6, 
Hjortdal Dyrefarm 

August: Høsttemaer, 
gårdbesøg, 

Virksomhedsbesøg,  
Hjortdal dyrefarm, 
Arbejdsdag 26/8 

Høstfest d. 31/8 

November: 
Bedsteforældredag 
sidste fredag i mdr., 

Værksteder, 
Julemarked, Spil 

sammen, brobygning 
med skolerne 

Oktober: projekt : 
Sten/stenalderen, 
besøge Mortens 

stenalderboplads. På 
jagt efter og lære noget 

om sten. Fossiler. 

Efterårsferie i uge 42, 
Halloween 

 

Øvrige aktiviteter i Børnehuset: 

Daglige samlinger, børnelogbøger, pausestunder/ mindfulness, 
cykeldage, legetøjsdage, indkøring af nye børn, forældresamtaler, 
sprogvurderinger, voksenstyrede planlagte lege og aktiviteter i 
Børnehuset, frie lege og børnestyrede aktiviteter. Brug af den 
nærliggende cykel/træningsbane og gymnastiksalen. Vi samler affald i 
naturen og sortere affald i børnehuset. 

Legestue, Forældrearrangementer og eftermiddage med 
forældre/familiekaffe. Lokale borgere og familier byder ind med 
besøgsdage/ besøgssteder med givtigt indhold til både børnehave og 
vuggestuebørnene. 
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LÆRINGS FORSTÅELSE OG LÆRINGSMILJØER  

Læring  
Begreberne læring og udvikling går hånd i hånd. Barnet lærer, når det udvikler sig, og udvikler sig, 
når det lærer. I Børnehuset Søstjernen har vi fokus på, at lære gennem legen.  
 
Vi har gennem vores pædagogiske profil fokus på, at følge børnenes spor og der skal være plads til 
den frie leg. Dette tænker vi ind i vores læringsmiljøer. 
  
Der skal være masser af plads til barn-barn læring, undersøgelse og udforskning i legen. Den frie leg 
bliver på den måde et arbejdsredskab for os. I den frie leg kan vi se: hvad der optager barnet, hvad 
der udfordrer det, hvad der pirre dets sanser og hvor vi kan følge barnets spor.  
 
De tre læringsrum  
I vores daglige arbejde, i planlægning og didaktisk tænkning, laver vi plads til læring i ”forskellige 
rum”. Vi anvender modellen ”de tre læringsrum”, inspireret af Basil Berstein.  
Modellen veksler mellem voksenskabt læring, voksenstøttet læring og læring præget af leg og 
spontane oplevelser.  
 
Hvert læringsrum har sine styrker og begrænsninger og de kan ikke erstatte hinanden. Men i 
situationen kan der veksles mellem læringsrummene, afhængigt af barnets behov og 
selvstændighed.  

  
   

  

  

  

I Børnehuset Søstjernen vægter vi højt den frie leg og at følge børns spor. 
Men vi mener stadig, der skal være en grad af balance i læringsrummene. Derfor arbejder vi ud fra 
alle læringsrum, men med hovedvægt på læringsrum 2 og 3, da vi mener, at der møder vi barnet 
bedst.  
Arbejder vi ud fra læringsrum 1. kan der gives plads til, at bevæge sig over i læringsrum 2 og 3, alt 
efter situationen og barnets kompetencer.  
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Alle læringsrum ses som vigtige i barnets udvikling 
og for at lære at begå sig.  

 

 
1. læringsrum  
 
Voksenskabt læring  
Den voksne ”går foran” barnet  
(undervisning/envejskommunikation) 

Barnet har ringe 
indflydelse på indhold og 
form  

 

Den voksne har 
høj grad af 
indflydelse på 
indhold og form  

  

 

2. læringsrum  
 
Voksenstøttet læring  
Den voksne ”går ved siden af” barnet  
(undersøger sammen/undrende/  
eksperimenterende) 

Barnet har høj indflydelse på indhold og form  

3. læringsrum  
 
Leg og spontane oplevelser, lærings muligheder i 
miljøet.  
Den voksne ”går bagved” barnet 

Den voksne har lav grad af indflydelse på indhold 
og form  
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Personalets rolle  
Alle ansatte i Børnehuset Søstjernen har ansvaret for, at læringsmiljøet fremmer de læreprocesser 
barnet skal have mulighed for i sin udvikling. Vi arbejder i en struktur, hvor børnehusets voksne er 
tydelige rollemodeller for barnet.  
 
Vi er rummelige, har overblik, vi går i dialog med børnene, og vi sætter ord på egne handlinger og 
følelser med en bevidsthed om egen rolle (verbal og nonverbal). Tilgangen til barnet bliver 
anerkendende og samtalen er baseret på en åben dialog, der sikrer at barnets egne refleksioner 
sættes i spil. Barnet mødes af de voksne med respekt og empati. 
 
Vi har fokus på børnenes forskelligheder og fællesskab. Vi er ligeledes opmærksomme på, at læring 
ofte sker i sociale fællesskaber, og vores fokus er her på det enkelte barn. Barnet skal have en 
følelse af, at blive set, at høre til og blive respekteret.  
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0-2 ÅR 
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Barnets alsidige personlige udvikling 0-3 år  
Sammenhæng  
I løbet af barnets tid i vuggestuen udvikler det sig fra, at forholde sig til kun familien, til at skulle 
indgå i et større fællesskab på stuen, i vuggestuen og i hele børnehuset. Barnet opbygger sit 
personlige indre gennem tæt tilknytning og i relation til voksne omsorgspersoner. En positiv 
selvopfattelse er gennem opvæksten helt afhængig af relationer med andre, dette er også et fokus i 
vores pædagogiske profil. I en positiv selvopfattelse føler barnet sig værdsat, kan mærke sig selv og 
er fortrolig med egne følelser. Når et barn har en stabil selvopfattelse, er barnet i stand til, at udvikle 
evnen til forundring, fordybelse, opmærksomhed og koncentration.  
Mål  

• At skabe et miljø hvor barnet opnår en følelse af selvværd.  

• At skabe et rum for tryghed og udvikling, igennem anerkendelse af barnets individuelle 
behov og genkendelighed.  

• At barnet oplever, at have værdi i at være sig selv i et fælleskab.  

• At barnet udvikler begyndende empati.  
 
Tegn  

• Barnet tager initiativ  

• Barnet tør være en del af et fællesskab, fx deltage i samling/sanglege.  

• Barnet viser gå-på-mod og initiativ med selvhjulpenhed/selvstændighed og lysten til at 
deltage, fx at barnet sætter sig klar, da det opdager at de voksne finder sangbøger.  

• Barnet tør henvende sig til andre børn og voksne.  

• Barnet begynder at give udtryk for egne behov, interesser og følelser – verbalt eller non-
verbalt (gråd, kropssprog, lyde, berøring, smil og hvin).  

 
Tiltag  

• Vi skaber sammenhæng mellem hjem og vuggestue, ved en god og tæt forældrekontakt 
(særligt i indkøringen). Fx ved forældremorgenmad, forældrearrangementer, 
forældresamtaler og den daglige kontakt.  

• Vi sætter ord på barnets initiativer, følelser og handlinger.  

• Vi giver barnet mulighed for at være del af fællesskabet: ved sanglege, spisning, på tur og 
fastlagte aktiviteter planlagt udfra vores årshjul.  

• Vi anerkender og støtter barnet i at udtrykke følelser – ved at sætte ord på. Alle følelser har 
brug for at blive udtrykt. Barnet støttes i opture og nedture.  

• Vi har faste rutiner og vi fremstår som gode rollemodeller  

• Vi arbejder i en genkendelig struktur, som barnet trygt kan agere i: fast dagsrytme – frugttid, 
samling, spise på fast plads, pusle, soverytme mv  
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• Gennem barnets initiativer (jf fri leg pæd. profil), tilrettelægger vi aktiviteter, der giver 

udfordringer og giver barnet lyst til at deltage og opleve succeser.  

• Vi støtter barnet i at være selvhjulpen, fx ved selv at tage overtøj på, rydde op efter sig, 
dække bord mv.  

• Vi tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau, derved har barnet det største succes 
kriterie.  

 
Evaluering: Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE 
modellen og ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder og ved 
personalemøder og i samarbejde med forældrene ved forældresamtaler og den daglige dialog. 
 
Sociale kompetencer 0-3 år  
Sammenhæng  
Når engagementet bliver til et fælles engagement, så har individet rigtig gode muligheder for at udvikle 
sig. Social udvikling og læring sker i samspil med omverdenen. Det er vigtigt, at børn lærer at omgås 
andre børn og voksne på en hensigtsmæssig måde, således at de er i stand til at skabe positive relationer 
med deres medmennesker.  
Mål  

• At barnet støttes i at indgå i sociale relationer  
• At barnet oplever tryghed og tillid i dets relationer til både børn og voksne  
• At barnet begyndende lærer empati og begyndende kan sætte sig i andres sted  

 
Tegn  

• At barnet viser omsorg og empati for andre, fx at være opmærksom på at en blev ked af det, give 
knus og holde i hånd.  

• At barnet viser glæde ved at være i et fællesskab, fx glæde med samling, spisning, 
dans/gymnastik på stuen.  

• At barnet lytter til andre og begyndende lærer turtagning/ at dele  
• At barnet deltager aktivt i leg  
• At barnet deltager aktivt i den daglige samling  

 
Tiltag  

• Vi benævner barnets følelser og handlinger. Fx ”du bliver ked af det fordi du faldt”. Vi udvikler 
barnets sproglige kompetencer. Vi sætter ord på det vi gør overfor barnet fx ”du vil gerne have 
mere vand” hvis barnet sidder og peger på glasset  

• Vi igangsætter aktiviteter med fælles fokus.  
• Børnene mødes af positive, engagerede og anerkendende voksne  
• Vi vil lære børnene at være rummelige overfor det anderledes, ved selv at være rummelige 

overfor alle  
• Vi inddrager børnene i dagligdagens aktiviteter og praktiske gøremål  

 
Evaluering  
Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE modellen og ALLE 
MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder, personalemøder og i samarbejde med 
forældrene ved forældresamtaler og i den daglige dialog. 
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Sproglig udvikling 0-3 år  
Sammenhæng  
En af de vigtigste forudsætninger for læring er kommunikation. Derfor har vi voksne, som er 
omkring børnene, fokus på deres sproglige udvikling. Når vi taler om sprog, mener vi både det 
verbale og nonverbale. Børn skal udfordres på deres nysgerrighed og på deres sprog, så de bevarer 
glæden ved, at bruge sproget på deres forskellige udviklingsniveauer.  
 
Mål  

• At motivere barnet til at bruge sproget til at kommunikere, samarbejde, lære og til at 
udtrykke egne følelser  

• At skabe et miljø, som afspejler at sproget er en vigtig del af barnets udvikling og læring  
• At udvikle barnets ordforråd samt evnen til at kommunikere  
• At skabe tryghed og forudsigelighed for barnet, så det får lysten til at bruge sproget  

 
Tegn  

• At barnet får et større ordforråd og lyst til at fortælle  
• At barnet genkender sange og historier fx ved at synge med, eller ved at lave fagter  
• At barnet giver udtryk for behov og følelser (verbal og nonverbal)  
• At barnet lytter og bruger sproget i samværet med andre  
• At barnet sætter ord på egne handlinger  
• At barnet og de voksne taler i en anerkendende tone  

 
Tiltag  

• Vi gør sproget synlig fx ved at hænge billeder, historie, sange mm op på væggen  
• Vi bruger sange, højtlæsning og dialogisk læsning  
• Vi anerkender barnets kropssprog fx ved at sige ”du gnider dig i øjnene, jeg kan se du er 

træt”  
• Vi øver barnet i at modtage en kollektiv besked fx ”nu skal vi alle ud på legepladsen”  
• Vi benævner overfor barnet, vi sætter ord på dagligdagsting, handlinger og behov  
• Vi deler børnene op i mindre grupper, hvor der er fokus på dialog og samvær, fx til spisning  
• Vi har fokus på barnets sproglige niveau  

 
Evaluering  
Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE modellen og 
ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder, personalemøder og i samarbejde 
med forældrene ved forældresamtaler og i den daglige dialog. 
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Krop og bevægelse 0-3 år  
Sammenhæng  
Kroppen er det sanseinstrument barnet møder omverden med og sanser verden gennem. Kroppen 
spiller derfor en stor rolle, når barnet skal lære noget nyt. At kunne beherske kroppens funktioner 
(alderssvarende) er en forudsætning for at kunne udvikle andre kompetencer. At have en god 
motorik, har en stor betydning for sproglig indlæring, kognitivt og sociale kompetencer.  
 
Mål  

• At barnet føler lyst og glæde ved at bruge kroppen.  

• At barnet opnår begyndende kropsbevidsthed og bevidsthed om sanserne.  

• At barnet udvikler sin motorik, for derved at opnå større selvhjulpenhed og selvstændighed.  

• At barnets fysiske sundhed styrkes med fokus på kost, hygiejne og bevægelse.  
 
Tegn  

• At barnet selv opsøger fysisk aktivitet og viser glæde derved: fx kravler op af bakken, løber, 
kører på scooter mv  

• At barnet tør udfordre sig selv og afprøve egne grænser: fx at turde gynge på 
edderkopgyngen for første gang.  

• At barnet viser glæde ved selv at tage tøj på.  

• At barnet viser interesse, for det vi skal spise, og tør at smage på det.  

• At barnet har lysten til at vaske hænder, og selv tager initiativet.  

• At barnet begyndende kan benævne forskellige kropsdele.  

• At barnet selv bliver opmærksom på sine sanser, fx at det dufter dejligt, at noget larmer eller 
at solen er varm.  

 
Tiltag  

• Vi vil skabe miljøer både ude og inde i vuggestuen, der giver mulighed for bevægelse og 
motoriske udfordringer på forskellige alderstrin: variation på legepladsen, bevæge os ud i 
naturens landskab: ujævne flader, højt græs, bakker og dale, sandkassen og sandstranden,  
kravle op og ned af højstol/taburet og puslebordet, gå op af stigen til barnevognen, 
motorikbaner i gymnastiksalen og på legepladsen, puderum og boldrum. Finmotoriske 
aktiviteter: spise selv og træne pincetgrebet. Puslespil og byggelege. 

• Vi synger fagtesange, der benævner kropsdelene, har spejle på stuen og benævner kroppen 
når vi finder anledning til det.  

• Vi øver dagligt selvhjulpenhed fx at tage tøj af og på.  

• Ture til vores mangfoldige besøgssteder i området- Dyrefarmen, Mariannes høns, hestene: 
Mølva, Artigboy og ….. Sportspladsen, skoven, skovlegepladsen, Cykelbanen og havet. 

• Vi er gode rollemodeller samt igangsættere ifht fysiske aktivitet, så barnet bevarer 
bevægelses glæde.  

• Vi skaber rum og god stemning omkring måltidet – se spise politik.  
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• Børnehuset tilbereder hver dag børnenes mad og er meget bevidst om, at maden skal være 

børnevenlig, sund og nærende.  

• Vi lærer børnene om hygiejne – på alderssvarende niveau, fx at de vasker hænder, hjælper til 
ved bleskift (tager bukserne af), pudse næse mv.  

• Vi hjælper barnets med at skærpe dets sanser og være opmærksom på dem. Fx at dufte til 
en blomst, lytte til stille musik, se madens farver mv.  

 
Evaluering:  
Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE modellen og 
ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder, personalemøder og i samarbejde 
med forældrene ved forældresamtaler og i den daglige dialog. 
 
Natur og naturfænomener 0-3 år  
Sammenhæng  
Natur og naturfænomener er mere end en tur i skoven – det er fordybelse, eksperimenter, respekt 
og kendskab til miljø, erfaringen med årstider og vejr. Vi gør brug af Årshjulet til at sikre at barnet 
møder alsidige naturoplevelser i dets hverdag i Naturbørnehuset Søstjernen. 
Barnets skal have mulighed for at møde voksne, som viser glæde, interesse og ansvarlighed for 
natur og miljø i hverdagen. Det betyder også, at der skal arbejdes med normer f.eks hvordan man 
opfører sig i naturen samt bruger den.  
 
Mål  

• At give barnet mulighed for at opleve glæde, respekt og forståelse ved at være i naturen  

• At give barnet mulighed for, at lære naturen at kende med alle sanser og opleve naturen 
som mulighed for leg, oplevelser, udfordringer og viden.  

• At give barnet mulighed for at få kendskab til kryb og kravl i nærmiljøet året rundt  
 
Tegn  

• At barnet viser glæde ved at opholde sig i naturen og på legepladsen  

• At barnet dufter til blomster, lytter til bien og fuglen, mærker vinden og regnen.  

• At barnet bliver opmærksom på dyr og planter, fx sår karse, kigger på mariehøns  

• At barnet tør undersøge det de finder i naturen  

• At naturen inspirerer barnet til forskellige lege, fx mudderleg i regnen, snemænd i snevejr mv  
 
Tiltag  

• Vi bruger naturen, skoven, nærmiljøet og legepladsen i dagligdagen  

• Vi snakker om de ting, vi møder på vores vej fx en planlagt gå-tur rettet mod et bestemt 
sted, kan godt ende ud med, at vi står og kigger/snakker om en død mus og turen får en 
anden betydning.  

• Vi udviser glæde og engagement ved at være ude i alt slags vejr  

• Vi giver barnet mulighed for, at opleve årstidernes skift  
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• Vi samler ting i naturen og tager dem med hjem til vuggestuen, for at snakke om dem og 

undersøge dem og udstiller dem.  
• Vi giver barnet mulighed for at klatre, kravle og blive beskidte samt bruge deres sanser i 

naturen  
• Vi går foran og viser, at vi rydder op efter os i naturen og vi samler det affald op som finder i 

naturen 
 
Evaluering:  
Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE modellen og 
ALLE MED samt evaluering af Årshjulet. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder og ved 
personalemøder. 
 
Kulturelle udtryksformer og værdier 0-3 år  
Sammenhæng  
Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimenter med, øve 
sig i og afprøve sig selv ifht et bredt spekter af kulturelle aktiviteter. Kultur med børn er når børn og 
voksne i fælleskab producerer udtryk, gennem brug af forskellige kulturelle udtryksformer.  
Mål  

• At barnet får kendskab til, hvordan de kan bruge forskellige redskaber, materialer og medier.  

• At barnet oplever glæden i processen ved at fremstille et kunstværk.  

• At barnet får kendskab til deres nærmiljø og forskellige kulturinstitutioner fx biblioteket.  

• At barnet inddrages i Børnehusets kultur og traditioner.  

• At give barnet mulighed for, at bearbejde hverdagens indtryk gennem forskellige 
udtryksformer.  

 
Tegn  

• At barnet deltager med lyst og glæde i kreative aktiviteter, temauger, tegne, male, synge, 
danse mv  

• At barnet er nysgerrigt og optaget af det vi ser, når vi besøger lokale kultur institutioner.  

• At barnet oplever glæde ved aktiviteter ved de årlige traditioner, fx fastelavn, jul, påske mv  

• At barnet oplever glæde ved at vise deres kreativ projekt frem, fx julegave eller en tegning.  

• Begyndende glæde ved fælles udtryksform: fx at dans spontant opstår på stuen og de andre 
også begynder at danse.  

 
Tiltag  

• De voksne finder forskellige materialer og redskaber frem, ved planlagte aktiviteter og på 
barnets initiativ.  

• Vi går foran, er gode rollemodeller og viser barnet, hvordan de forskellige materialer bruges: 
sakse, pensler, karton mm.  

• Giver mulighed og plads til udklædning, danse eller lytte til musik.  

• Vi holder dagligt samling med forskellige indhold: sang, lege, fortælle og lytte til hinanden.  
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• I Børnehuset fejrer/afholder vi mange traditioner – se Årshjulet.  

• Vi får oplevelser på ture i vores nærmiljø og ved de besøgende som inviteres/kommer ind i 
Børnehuset i løbet af årets gang. 

• Barnet oplever tilhørsforhold til stuen, ved at kreative projekter hænges op, barnets bog og 
billeder af barnet på stuen/ i Børnehuset.  

• Vi giver plads og mulighed for den frie leg   
 
 
Evaluering:  
Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE modellen og 
ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder, personalemøder og den daglige 
dialog med forældrene. Traditioner evaluerer på personalemøder og ved bestyrelsesmøderne.  
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3-6 år 
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Barnets alsidige personlige udvikling 3-6 år  
Sammenhæng  
I et samspil med omgivelserne, spejler børn sig i andre børn og voksne. I løbet af barnets tid i 
Børnehuset udvikler det sig fra at forholde sig til få voksne til ved skolestart at kunne indgå i 
varierende sociale og kulturelle sammenhænge.  
Barnet opbygger sit personlige indre gennem tæt tilknytning og i relation til voksne 
omsorgspersoner. En positiv selvopfattelse er gennem opvæksten helt afhængig af relationer med 
andre. I en positiv selvopfattelse føler barnet sig værdsat, kan mærke sig selv og er fortrolig med 
egne følelser. Når et barn har en stabil selvopfattelse, er barnet i stand til at udvikle evne til 
forundring, fordybelse, opmærksomhed og koncentration  
 
Mål  

• At skabe et inkluderende miljø, hvor barnet kan udfolde sig, som selvstændig og alsidig 
person, der selv kan tage initiativ  

• At skabe rum og mulighed for udvikling og tryghed igennem anerkendelse og 
genkendelighed (en tryg hverdag)  

• At skabe mulighed for, at barnet oplever sig selv som værdifuld deltager i og medskaber af et 
socialt og kulturelt fællesskab  

 
Tegn  

• At barnet tager initiativ, fx igangsætter lege.  

• At barnet tør være i fokus, fx sidde i ”den gode stol”  

• At barnet kan udtrykke holdning og meninger og sige fra overfor andre. Fx at sige stop, når 
legen ikke er sjov længere, omvendt sige til, hvis man har lyst til at være med i en leg  

• At barnets selvhjulpen udvikles. Fx barnet kan selv trække i tøj og rydde op efter sig selv  

• At barnet bevæger sig frit rundt i huset og tør henvende sig til børn og voksne.  

• At barnet kan og tør sætte ord på egne behov, interesser og følelser.  

• At barnet lytter og giver plads til andre.  

• At barnet udviser respekt for hinanden og for Børnehusets ting.  

• At barnet viser interesse og glæde ved at deltage – lys i øjnene  

• At barnet kan genkende husets faste struktur. Fx barnet går i garderoben efter spisning  
 
Tiltag  

• Vi sætter ord på barnets initiativer, handlinger og værner herom.  

• Vi anerkender og støtter barnet i at udtrykke alle følelser og hjælper barnet med at håndtere 
det. Så barnet føler sig set, læst og forstået  

• Vi skaber faste rutiner og genkendelige strukturer med tydelige voksne.  

• Vi tilrettelægger aktiviteter, der giver udfordringer ifht barnets udviklingszone og giver 
barnet lyst til at deltage og opleve succeser  

• At arbejde med at barnet lærer at forstå og håndtere egne grænser  
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• At lærer at tolke andres signaler (empati), ved at være opmærksomme og sætte ord på.  

• At lære barnet at være selvhjulpen og at tage ansvar for egen og andres ting  

• At de voksne er inkluderende i deres tilgang til barnet og skaber mulighed for, at barnet kan 
deltage i forskellige fællesskaber, fx samling, skolegruppe, legegrupper mv.  

 
Evaluering: Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE 
modellen og ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder og personalemøder og 
i samarbejde med forældrene ved forældresamtaler og i den daglige dialog. 

 

Sociale kompetencer 3-6 år  
Sammenhæng  
Social udvikling og læring sker i samspil med omverdenen. Børn påvirker og påvirkes af de 
omgivelser, de færdes i. Det er vigtigt, at børn lærer at omgås andre børn og voksne på en 
hensigtsmæssig måde, således at de er i stand til at skabe positive relationer med deres 
medmennesker.  
Sociale kompetencer handler om at kunne indgå i positive relationer, kulturer og venskaber. At 
kunne leve sig ind i andres følelser og behov – at udvise empati.  
Mål  

• At barnet oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne.  
• Sikre at barnet anerkendes, inkluderes og respekteres som det individ det er, så det oplever 

at høre til.  
• At barnet øver sig i, at være med til at løse konflikter.  
• At barnet lærer de sociale spilleregler der gælder i en gruppe.  
• At barnet tager et socialt ansvar og udvikle evnen til, at kunne ”give og tage” i en gruppe.  

 
Tegn  

• At barnet oplever, at vi ikke accepterer mobning eller drillerier.  
• At barnet viser omsorg og empati for hinanden.  
• At barnet har et tilhørsforhold til gruppen og en værdi for fællesskabet.  
• At barnet er glad og deltager aktivt i leg.  
• At barnet lytter til andre og venter på tur.  
• At barnet selv tager initiativ til forskellige aktiviteter.  
• At barnet kan aflæse de signaler andre børn og voksne viser.  

 
Tiltag  

• Vi vil støtte barnet på en anerkendende og inkluderende måde, så alle bliver set og hørt.  
• Vi vil støtte barnet i at skabe venskaber og accepterer samtidig forskellighed.  
• Vi er bevidste om, at forældresamarbejdet også har en stor betydning for barnets venskaber 

og relationer – og opfordrer til lege aftaler, når vi kan se det giver mening.  
• Vi træner barnets sproglige kompetencer, så det dermed kan begå sig i fællesskabet.  
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• Vi hjælper barnet med, at forstå de sociale spilleregler ved at benævne barnets egne følelser, 

og vi arbejder med at lære dem, at give udtryk for disse følelser.  
• Vi opretter legegrupper eks. hvis et barn har svært ved, at skabe kontakt til de andre børn.  
• Vi taler med børnene om, hvordan man er en god ven.  

 
Evaluering  
Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske  
metoder: TOPI, SMTTE modellen og ALLE MED.  
Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder, personalemøder og i tæt samarbejde med 
forældrene ved forældresamtaler og i den daglige dialog. 
 
Sproglig udvikling 3-6 år  
Sammenhæng  
En af de vigtigste forudsætninger for læring er kommunikation. Derfor har vi voksne, som er 
omkring børnene, fokus på deres sproglige udvikling. Når vi taler om sprog, mener vi både det 
verbale og nonverbale. Børn skal udfordres på deres nysgerrighed og på deres sprog, så de bevarer 
glæden ved at bruge sproget.  
Sprog er mange ting, der er både talesprog, sprogforståelse, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og 
billedsprog. Det er igennem disse sprog børn bliver i stand til at udtrykke deres egne tanker og 
følelser samt lære at forstå andres.  
Mål  

• At motivere barnet til, at bruge sproget som et værktøj til at kommunikere, samarbejde, 
lære, og til at udtrykke egne følelser.  

• At give barnet lyst og motivation til, at udvikle og tilegne sig viden om sprogets mange 
facetter.  

• At skabe et miljø, som afspejler at sproget er en vigtig del af barnets udvikling og læring.  
 
Tegn  

• At barnet bliver bedre til at sætte ord på egne følelser og meninger samt i sociale 
sammenhænge at fortælle og lytte til hinanden  

• At barnet har lyst til at lege med skriftsproget  
• At børn og voksne taler i en anerkendende tone  
• At barnet leger med sproget  
• Børn der ikke tidligere har vist interesse for højtlæsning vil nu gerne deltage i dialogisk 

læsning  
 
Tiltag  

• Personalet deltager i sprogkurser og implementerer det i hverdagen  
• Vi bruger sange, rim og remser, dialogiske læsning samt højtlæsning  
• Vi sætter ord på vores egne handlinger og følelser og hjælper børnene med at sætte ord på 

deres  
• Vi gør sproget synligt i institutionen med bogstaver, tal, billeder og ordkort  



 
 

19 
• Vi arbejder i mindre grupper, hvor der er tid til dialog og fortællinger  
• Børnenes navne gøres synlig på skuffer, garderobe mv.  
• Børnene opfordres til at skrive, fx ved at skrive navn på egne tegninger og ordkort  

 
Evaluering:  
Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: Rambølls 
sprogvurderingsmateriale, TOPI, SMTTE modellen og ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, 
pædagogmøder, personalemøder, på kompetenceforum med PPR, ved forældresamtalerne og i den 
daglige dialog med forældrene. 
 
 
Krop og bevægelse 3-6 år  
Sammenhæng  
Kroppen er grundlæggende det sanseinstrument, barnet møder verden med. Kroppen spiller derfor 
en stor rolle for barnet, når det skal lære noget nyt. At kunne beherske kroppen funktioner 
(alderssvarende) er en forudsætning for at kunne udvikle andre kompetencer. At have en god 
motorik har en stor betydning for sproglig indlæring, kognitivt og sociale kompetencer.  
 
 
Mål  

• At barnet oplever glæden ved og accept af kroppen, og oplever glæden ved at være i 
bevægelse.  

• At barnet opnår kropsbevidsthed og bevidsthed om sanserne.  
• At barnets motorik udvikles for derigennem at udvikle en større grad af selvstændighed, fx 

tøj af og på  
• At barnets fysiske sundhed styrkes med fokus på kost, hygiejne og bevægelse.  
• Vi er bevidste om at se bevægelse og fysisk aktivitet som en forudsætning for læring, fx i 

vores temauger  
 
Tegn  

• At barnet aktivt er bruger af legepladsens legeredskaber, gynger, cykler, balancebom, 
fodboldbane m.m.  

• At børnene sidder sammen og tegner, maler, klipper, bygger med klodser og meget mere.  
• At barnet interesserer sig for, hvad der laves af mad i køkkenet – ”hvad skal vi ha’ at spise?”. 

Og viser interesse og lyst til også at prøvesmage den mad, det ikke umiddelbart kender.  
• At børnene sammen løber, kravler og klatrer på turen i skoven og andre steder.  
• At barnet ”glemmer” sig selv i bevægelse (flow) og opnår derved at overskride egne grænser.  

 
Tiltag  

• Vi skaber attraktive miljøer både ude og inde, der giver mulighed for bevægelse på mange 
niveauer og opfordrer til bevægelsesleg, fx legepladsen med forskellige terræn, tarzan 
rummet, troldeskoven.  

• Vi skaber en god stemning ved måltiderne - se spisepolitik  
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• At børnene får større viden om deres krop f.eks. ved at italesætte forskellige 

kropsfunktioner, fx projekt om kroppen.  
• Vi skaber rum i børnehaven for kreative processer med henblik på at udvikle finmotorikken  
• Den kostansvarlige tilbereder hver dag børnenes mad og er meget bevidst om, at maden skal 

være børnevenlig, sund og nærende.  
• Vi lærer børnene om hygiejne – på alderssvarende niveau, fx at de vasker hænder, hjælper til 

ved bleskift (tager bukserne af), pudse næse mv.  
• Vi hjælper barnets med at skærpe dets sanser og være opmærksom på dem. Fx at dufte til 

en blomst, lytte til stille musik, se madens farver mv.  
 
Evaluering: Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE 
modellen og ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder, personalemøder og i 
tæt samarbejde med forældrene ved forældresamtaler og i den daglige dialog. 
 
 
Natur og naturfænomener 3-6 år  
Sammenhæng  
Natur og naturfænomener er mere end en tur i skoven – det er fordybelse, eksperimenter, respekt 
og kendskab til miljø, erfaringer med årstider og vejr.  
Mangeartede naturoplevelser giver børnene en viden om, samt forståelse af naturen. Børnene får 
gennem sine sanser og erfaringer med naturen et kendskab til miljø, årstider og vejr, samt en 
forståelse af deres rolle i naturen. Når vi er ude er der ”højere til loftet” og ofte færre konflikter 
mellem børnene – de oplever en større ro omkring dem.  
 
Mål  

• At barnet har mulighed for at opleve glæde, undren og nysgerrighed, respekt og forståelse 
ved, at være i naturen  

• At barnet kan erfare naturen med alle deres sanser og bruge den i i deres leg (se, røre, 
smage, dufte, lytte).  

• At barnet bliver bekendt med årstiderne  
 
Tegn  

• At barnet forstår naturens/årstidernes gang. Fx at det sner om vinteren, at bladene falder af 
træerne om efteråret.  

• At barnet bruger naturens muligheder for leg, fx klatre i træer, rutche på bakken, finde 
smådyr  

• At barnet stiller spørgsmål, udviser interesse og glæde ved at være i naturen  
• At barnet deltager interesseret i at så, plante og høste fra køkkenhaven og naturen  
• At barnet forstår naturen som ressource ( bål, jord til bord)  
• At barnet bemærker ting som ikke hører til i naturen, fx skrald i vejkanten  
• At barnet viser forståelse for, hvordan maden kommer fra jord til bord  
• At barnet selv tager initiativ til at opholde sig ude  
• At den frie leg opstår spontan, når vi opholder os ude 
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Tiltag  

• At arrangere ture til vores nærliggende skov og natur, særligt troldeskoven  
• At give barnet mulighed for at klatre, kravle og blive beskidte samt bruge alle deres sanser i 

naturen  
• At alle børn er ude hver dag og oplever derved årstiderne og det skiftende vejr  
• Vi sår og planter i vores køkkenhave og i potter  
• Vi eksperimenterer med naturens fire elementer – jord, ild, vand og luft  
• De voksne er rollemodeller og gå i dialog med børnene, ved at vise ansvarlighed for naturen 

og inddrage børnene så meget som muligt  
• Vi vil i naturen tage udgangspunkt i børnenes undren og vi følger deres spor  
• Vores Årshjul tager udgangspunkt i årstiderne og alsidige naturaktiviteter/oplevelser  
• Vi tænder bål og laver bålmad  
• Vi giver plads til fri leg, når vi er ude  

 
Evaluering Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE 
modellen og ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder og ved 
personalemøder. 
 
Kulturelle udtryksformer og værdier 3-6 år  
Sammenhæng  
Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere med, 
øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle aktiviteter. Børn med flere 
kulturelle møder og oplevelser får et bredere og mere nuanceret forhold til verden.  
Børnene skal have adgang til forskellige materialer, redskaber og IT, som de kan bruge i deres 
skabende kulturelle aktiviteter. Kulturelle udtryksformer og værdier er et læreplanstema, som er 
med til at præge børns forståelse af og tilgang til verden  
Mål  

• At barnet får afprøvet sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. 
Herunder kendskab til forskellige redskaber, materialer og moderne medier  

• At barnet får mulighed for viden om kultur og traditioner i lokalområdet  
• At barnet får kendskab til deres nærmiljø, fx komme på besøg hos hinanden ifm. 

fødselsdage, tur til museum eller biblioteket  
• At barnet møder voksne, som aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at afprøve 

forskellige udtryksformer fx skuespil  
• At barnet inddrages i Børnehusets kultur og traditioner  

 
Tegn  

• At barnet bruger og deltager med lyst og glæde i kreative aktiviteter, tegne, male, modellere, 
synge m.m.  

• At barnets interesser sig for at høre historie og selv kigge i bøger, klæde sig ud, danse og 
høre musik.  
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• At barnet er nysgerrigt og optaget af det det ser, når vi besøger lokale kulturinstitutioner og 

andre planlagte udflugter  
• At barnet finder glæde ved aktiviteterne ved de årlige traditioner og kreative udfoldelser  
• At barnets oplever de voksne går foran, viser forskellige udtryksformer, fx skuespil, sang, 

dans, instrumenter.  
 
Tiltag  

• At materialer og redskaber, er tilgængelig for børnene – papir, farveblyanter, karton, klæde-
ud-tøj, musik.  

• At give barnet frie rammer og plads til udklædning, danse til musik eller blot lytte.  
• At barnets kreationer og forestillinger bliver udstillet/fremvist  
• Vi holder dagligt samling med forskelligt indhold. Sang, lege, rim og remser, lytte til hinanden 

m.m.  
• Vi markerer højtiderne og snakker om hvorfor vi har dem – se traditioner i Årshjulet.  
• Vi tager på ture i omegnen, fx hjemme-fødselsdage.  

 
Evaluering:  
Hvordan vi evaluerer, tager udgangspunkt i vores pædagogiske metoder: TOPI, SMTTE modellen og 
ALLE MED. Vi evaluerer løbende på stuemøder, pædagogmøder, personalemøder og ved 
bestyrelsesmøder og fælles forældremøder. 
 
 
Børn med særlige behov  
Sammenhæng  
Vi definerer børn med særlige behov som:  

• Alle de børn vi i Naturbørnehuset Søstjernen, skal gøre noget særligt for – stort som småt.  
• Alle de børn, som har behov for særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, for at styrke deres 

trivsel og udvikling  
 
Når et barn har nogle udfordringer, vil vi i samarbejde med forældrene gøre vores bedste for, at 
barnet støttes i dette. Udfordringerne kan være mangeartede og være både store og små. Vi skal 
sætte så tidligt ind som muligt, så små udfordringer ikke vokser sig til store (jf TOPI). Så snart vi 
bliver opmærksomme på et barns signaler på mistrivsel eller manglende udvikling generelt, sættes 
der fælles fokus i personalegruppen.  
I vores samarbejde med forældrene tager vi altid barnets perspektiv. Det er individuelt fra barn til 
barn, hvad vi i praksis gør for at støtte og hjælpe barnet videre i dets udvikling. Men fælles for alle 
børn er, at vi arbejder inkluderende og at det er os, som professionelle der tager ansvaret for 
barnets udvikling og trivsel, i samarbejde med forældrene.  
 
Mål  

• Vi vil skabe et anerkendende og inkluderende miljø, hvor forskelligheder og behov 
anerkendes af både børn og voksne.  
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• Personalet skal, i samarbejde med forældrene, støtte barnet til bedre trivsel. Vi er bevidste 

om vigtigheden af et tæt forældresamarbejde, særligt når et barn har nogle udfordringer.  
• Vi anvender TOPI materialet for at kunne sætte tidligt ind, når et barn er i mistrivsel/har 

udfordringer  
 
Tegn:  

• At barnet har lettere ved at indgå i fællesskabet  
• At barnet er trygt og har tillid til de voksne og de andre børn  
• At barnet bliver mødt med tillid fra de voksne og de andre børn  
• At barnet føler sig set og hørt  
• At barnet selv søger de tiltag, der er lavet  

 
Tiltag  

• Vi laver TOPI trivsels evalueringer og ALLE MED 1 gang om året på alle børn  
• Personalet og forældrene har et tæt samarbejde og sammen aftales tiltag der skal hjælpe 

barnet. Der udarbejdes evt sammen en handleplan.  
• At der er fokus på barnets resurser og det barnet kan.  
• Vi er positivt ledende overfor barnet, bekræfter og benævner barnet.  
• Vi er opmærksomme på barnets udviklingsniveau og at skabe gode succes oplevelser  
• Vi afholder netværksmøder med forældre og indkalder relevante fagpersoner 
• Vi har et samarbejde med PPR og er opmærksomme på at inddrage tværfaglig sparring, når 

det er nødvendigt – tale/hørepædagog, psykolog, ergoterapeut, sundhedsplejerske, skolen, 
socialrådgiver mm. 

• Vi har fokus på sprog og det at være to-sproget.  
• Vi har Kompetencemøder, hvori talehørekonsulent deltager, 3-4 gange om året. 
• Vi har mulighed for vejledning fra PPR, når der skal sparres tværfagligt.  
• Vi laver sprogscreening på alle 3 årige.  

 
 
Evaluering  
Der er mulighed for fag-faglig sparring på de månedlige personalemøder og vi planlægger 
pædagogmøder efter behov. Her kan den pædagog, som er kontaktperson i forhold til et barn med 
særlige behov, fremlægge en opsamling på, hvad der er iværksat og hvad der er opnået. Kollegerne i 
huet/ på stuen bidrager med deres viden, og sammen planlægges, hvad der skal arbejdes videre 
med. Lederen er altid orienteret og deltager i Kompetenceforum og netværksmøder med forældre 
og indkaldte fagpersoner. 
Vi finder det vigtigt at inddrage familien i hverdagen, så de hele tiden ved, hvad der gøres, og også 
på hvilken måde, de kan bidrage.  
Der kan holdes løbende forældre samtaler/ netværksmøder omkring børn med særlige behov. 
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Hvordan vi arbejder med overgange i Naturbørnehuset Søstjernen  
For at barnet får den bedste mulige start i Naturbørnehuset Søstjernen, overgang i huset og til skole 
eller anden institution har vi udarbejdet en overgangsprocedure, som tager udgangspunkt i TOPI og 
ALLE MED.  
 
Opstart i vuggestue  
Inden barnet starter opfordrer vi jer til at komme på besøg. Inden opstarten snakker forældre og 
personale sammen omkring barnets behov, indkøring mv. Vi har fokus på at have en tæt dialog 
særligt i den første tid i vuggestuen. Det er en ny verden at starte i vuggestuen og det er vigtigt at 
forældre og personale arbejder sammen om, at give barnet en god start. Vi har udformet en lille 
folder der beskriver opstarten og de ting man skal medbringe ved opstart i vuggestuen.  
Efter barnet har gået ca. 3 mdr. i vuggestuen, tilbyder vi en 3 mdr. samtale, hvor vi vil snakke om 
hvordan opstarten er gået og hvordan det går nu.  
 
Overgang fra vuggestue til børnehave i huset:  
At være en integreret institution, giver gode fordele ifht overgange i huset. Vuggestuebarnet kender 
allerede huset inden start i børnehaven, har sikkert været i børnehaven mange gange og kender de 
voksne. Alligevel har vi fokus på den gode opstart i børnehaven - at starte i børnehave er stort og 
nyt, også selvom barnet kender huset.  
Når barnet er ca. 2,10 år, afholdes der en forældresamtale i Børnehuset. Samtalens form tager 
udgangspunkt i ALLE MED og i TOPI s forventningsskema, og har fokus på, hvad barnet skal støttes i 
ved overgangen til børnehaven. Forældre og personale fra vuggestuen og børnehave snakker 
sammen om, hvordan barnet vil få den bedste start i børnehaven, og hvad vi kan hjælpe barnet med 
at styrke ved overgangen. 
Måneden op til at barnet skal starte i børnehaven laver vuggestuen en overlevering til børnehaven, 
omkring barnet på et pædagogmøde – interesser, madvaner, sovevaner mm. Barnet inviteres oftere 
og oftere på besøg i børnehaven, spiser med, deltager i samling og ture ud af huset så det får lov til 
at få en fornemmelse af børnehavelivet. 
Det er meget individuelt, hvad det enkelte barn har brug for. Nogle vil gerne meget på besøg og 
andre bliver forvirret af, at skulle være to steder på samme tid.  
Derfor vurderer vi, hvad barnet har brug for inden opstart.  
 
Overgang fra Naturbørnehuset Søstjernen til skole  
Det er stort at skulle starte i skolen for barnet, men også for jer forældre. Vi bruger TOPI materialet 
til at have fokus på overgang mellem børnehaven og skole.  
I februar/marts indkalder vi forældrene til en ”førskolesamtale”. Samtalen tager udgangspunkt i 
TOPI og ALLE MED, og forældrene får inden mødet udleveret brev og dialogark (se bilag). Til 
samtalen udfylder vi i samarbejde et overleveringsskema (se bilag), som videregives til skolen inden 
opstart.  
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Fokus er på, at barnet får en god opstart og hvor barnet har særlige styrker og eventuelle 
udfordringer.  
Skolerne indkalder i foråret til overleveringssamtale, hvor pædagog fra børnehaven, skolepersonale 
og forældrene deltager. Her overdrages overleveringsskemaet, ALLE MED og sprogscreenings 
materiale videre til skolen.  
Er børnehaven eller forældrene usikre på om barnet er skoleklar inddrages skolen hurtigst muligt, 
dette gøres via Kompetenceforum og netværksmøder. Det er skolen, der vurderer om barnet er 
parat eller om det skal skoleudsættes.  
I den sidste måneds tid før Sfo start – inviterer skolen/ sfoen barnet til besøgsdage. Det er vigtigt at I 
som forældre stiller jer til rådighed for disse besøgsdage.  
 
Overgange til/fra anden institution:  
Skal et barn flytte fra Naturbørnehuset Søstjernen, kan vi evt. tilbyde en overlevering, så barnet får 
en god start det nye sted. Alt efter barnets behov kan dette gøres personligt eller telefonisk. Det 
aftales altid med forældrene inden der overleves til anden institution.  
Modtager vi et barn fra anden institution eller fra dagpleje, kontakter vi forældrene, så vi kan aftale 
en overlevering af barnet, for at sikre en god opstart i Børnehuset.  
 
Hvis barnet er ifht til TOPI i grøn position udleverer/modtager vi som udgangspunkt kun TOPI 
papirerne og ALLE MED på barnet.  
Er barnet i gul position afsætter vi 30 min til overleveringssamtale, og er barnet i rød position 
afsætter vi 45 min til overleveringssamtale. Til overleveringssamtalen vil pædagog/dagplejer fra det 
forhenværende sted, repræsentant(er) fra PPR, forældre og kommende personale deltage. 
 
Ramme for forældresamtaler  
I vuggestuen  
Vi holder faste forældre samtaler når barnet har gået i vuggestuen i ca. 3 måneder og når barnet er 
ca. 2,5 – 2,10 år. Den sidste samtale har fokus på overlevering til børnehave.   
I børnehaven  
Vi holder faste forældresamtaler når barnet har gået i børnehaven i ca. 3 måneder og en førskole 
samtale i foråret inden barnet skal starte i skole.  
Øvrige  
Derudover holder vi samtaler hvis barnet er i gul eller rød position ifht TOPI, så vi sammen kan være 
opmærksomme på barnets udvikling og trivsel. 
Vurderes barnet i gul position går vi i dialog med jer forældre om vores bekymringer, og vi sparrer 
med PPR på Kompetenceforum. Vurderes barnet i rød position, indkalder vi, jer forældre og evt. 
fagligpersonale fra PPR, til samtale for sammen at sikre og evt. lave handleplan for at sikre barnets 
trivsel og udvikling. (det er det vi kalder et Netværksmøde) 
 
Der er altid mulighed for en samtale, hvis personalet eller forældre har behovet og undre sig eller 
har behov for at vende noget omkring barnets trivsel. 
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Pædagogisk dokumentation  
Den pædagogiske dokumentation har til formål at beskrive og vurdere det pædagogiske arbejde der 
er udført.  
Dokumentationen kan have mange forskellige udtryk og formål alt efter, hvem den henvender sig 
til: barn, forældre, personale.  
Vi har fokus på at have børneperspektivet med i den pædagogisk dokumentation, så barnet mødes 
respektfuldt.  
I Børnehuset anvender vi dokumentation i form af:  

• Billeder – fotomateriale: Vi hænger billeder op af børnene på stuerne: fødselsdagsbilleder, 
fra aktiviteter mv.  

• Vi bruger vores Facebook og hjemmeside til at dokumentere vores arbejde ud af huset. Vi 
bruger billeder fra hverdagen og fra vores aktiviteter tilknyttet vores Årshjul. 

• Vi bruger vores facebook ( Søstjernens forældre) side næsten hver dag, til billede 
dokumentation til forældrene og barnet. Tanken er at forældrene hjemme, hvor der er ro og 
tid, kan se hvad barnet har lavet i Børnehuset. Forældre og barnet kan se billeder hjemme 
sammen og få en snak om dagen.  

• Vi bruger vores facebook ( Søstjernens forældre) til at forberede forældre og børn på ugens 
aktiviteter og vi dokumenterer med billeder på samme side. Nogen gange anvender vi 
tavlerne ved indgangen til at beskrive og dokumentere  dagens aktiviteter. 

• Vi hænger barnet kreative udtryk op og udstiller på stuerne: Tegninger, udklip, skulpturer, 
ordkort og alverdens konstruktioner.  

• Vi bruger små film fx til forældremøder, forældresamtaler, forældrekaffe, til at ligge på 
facebook og til pædagogiske møder/netværksmøder. 

• Vi bruger vores smttemodeller til at dokumentere det pædagogiske arbejde.  
 
Børnemiljø/børneinddragelse i Naturbørnehuset Søstjernen  
I Naturbørnehuset Søstjernen vil vi arbejde med børneinddragelse, børnemiljø og 
børnemiljøvurdering for at inddrage børneperspektivet. Til dette nedsætter vi sidst på året en 
gruppe som laver børnemiljøvurderingen/tager initiativ. Der udarbejdes en børnemiljøvurdering, 
hvor børnene tages aktivt med via dialog, evaluering med børnene, spørgeskema mv (tilpasset 
alders niveau).  
 
Vi vil ligeledes inkluderet et punkt i SMTTE modellen der hedder børnemiljø/børneinddragelse, for 
at huske at have Børneperspektivet med i vores mål.  
Alle tre børnemiljø temaer hænger sammen og påvirker hinanden.  
 
Det fysiske børnemiljø  
Vi er opdelt i vuggestue og børnehave med tilhørende garderober og toilet/puslerum. Køkkenet er i 
vuggestuen. Vi har et indendørs lokale hvor vuggestuebørnenes barnevogn opbevares og hvor de 
bliver puttet inden de køres ud på legepladsen for at sove deres middagslur. I børnehaven er der 
store lokaler som gør det muligt samle hele institutionen og holde fælles arrangementer.  
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Vi er i konstant forandring i de fysiske rammer/indretning både, fordi vi er en forholdsvis ny 
institution og fordi vi tilpasser rammerne inde og ude efter børnenes behov.  
 
Vi har fokus på at skabe rum til forskellige aktivitetsniveauer: stillerum/hyggekroge, læsehjørne, 
puderum, værksted, dukkekrog, legerum mv. Der skal være mulighed for ”trække sig” lidt i legen og 
fordybe sig i leg, derfor skaber vi, hvor det er muligt, små lege kroge/rum, hvor der er mulighed for 
dette.  
Vi har borde og stole/skamler/højstole der er i børnehøjde til bordet. Vinduer er i børnehøjde og i 
vuggestuen er de også i gulvhøjde, så der kan kigges ud, selvom man kravler. Badeværelserne er 
indrettet med små toiletter i vuggestuen og håndvask/papir/sæbe og skraldespand i børnehøjde. I 
børnehaven er der større toiletter og skamler, hvis det er svært at nå og håndvask/papir/sæbe og 
skraldespand i børnehøjde.  
  
Vi har en fantastisk legeplads med god plads. Legepladsen er delt op i vuggestuen og børnehave 
med et hegn imellem, tilpasset alderstrinnet. Legepladsen giver mulighed for bred motorisk 
udfoldelse: gynger store og små, sandkasser, legehuse, bakker, stier til cykler/scooter, fliseområde 
til mooncar og cykler, overdækket terrasse, bålplads, frugttræer, buske og græsområder mv.  
 
Vores nabobygning er en nedlagt skole, som nu drives som aktivitetscenter. Her har vi adgang til og 
må anvende gymnastiksalen med div. redskaber. Indenfor gåafstand har vi adgang til skov, åen, 
marker, mountainbike træningscykelbane, trampolin, udendørs fitness bane, svømmehal og 
varmtvandsbad, Hjortdal dyrefarm med mange forskellige dyrefolde, legeplads, hyggelige 
spisekroge og toiletfaciliteter. Derforuden har vi sportspladsen med fodboldbane, bondegården, 
hønsegården, hestefolden i vores nærmiljø, og som vi ofte besøger. 
 
Det psykiske børnemiljø  
Vores pædagogiske profil beskriver vores vægt på ”livsglade børn med et godt selvværd”, hvilket er 
en del af det psykiske børnemiljø.  
 
Vi har i hele huset fokus på fællesskaber og venskaber på de forskellige alders niveauer, og de 
værdier det giver med sig. At have en god ven, giver selvværd og positive oplevelser med sig.  
Alle børn er tilknyttet en fast stue og faste voksne på stuen, som giver tryghed og omsorg for barnet. 
Alle børn har et rum (børnehaven børn har også en skuffe) og en fast plads, hvilket for barnet 
betyder ”der er altid plads til mig, blandt alle de andre”. Vi har fokus på, at alle børn bliver set og 
hørt i det daglige, derfor sidder vi i flere små grupper og spiser. Vi deler børnene op i mindre 
grupper, når det er muligt, så der er tid til fordybelse. Til samlinger i vuggestuen og i børnehaven er 
der fokus på fællesskab, det at være sammen om noget. Ligeledes er der fokus på at kunne dele 
noget/fortælle/vælge sang/gå foran og give noget af sig selv til fælleskabet. Når vi holder samling, 
båldag eller lignende for hele huset er der fokus på det store forpligtende fælleskab.  
Vi har fokus på de enkeltes børns trivsel gennem vores trivselsskemaer ved TOPI og via ALLE MED.  
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Det æstetiske børnemiljø  
Børnene opholder sig hver dag mange timer i Naturbørnehuset Søstjernen, så her skal være rart at 
være og en god atmosfære. Vi indretter rummene tilpasset efter behovet (obs på sikkerhed).  
Her er lyst og højt til loftet. På væggene hænger vi ting der giver mening for barnet (alfabet, billeder,  
sange mv). Ting der pirrer deres sanser og ting der er produceret i huset (tegninger, billeder af 
barnet, klip mv) – det giver barnet tilholdsforhold. Vi tilpasser, hvad der bliver hængt op/udstillet 
hvor, så det ikke giver et forstyrrende indtryk. Vi har fokus på at noget legetøj hører til bestemte  
steder, for at barnets kan overskue det, og give lyst til at barnet udfolder sig og pirre barnets sanser. 
Fx hører puder og madrasser til i puderummet, så der kan leges vild leg der. Bøgerne i læsehjørnet, 
så man kan sidde roligt og kigge i bøgerne eller få læst en historie. Legoklodserne i klodskassen eller 
ved byggebordet. Legemad, dukkeservice mm hører til i dukkekrogen, så der kan udfolde sig 
rollelege her. Puslespil og spil høre til ved bordet, så barnet kan sidde koncentreret om dette - Og 
nogle gange tager legen en ny fantastisk drejning og derved kan legetøj blive brugt på en ny måde 
og i en ny sammenhæng – derfor har ikke alt legetøj ”sin egen plads”. 
 
Forældresamarbejdet 
 
 
Forventningsskema – overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave. 
 
Fundamentet for den treårige børnehaveperiode er at tillid, tryghed skal opbygges mellem 
forældre, personale og andre børn.  
 
 
Barnets fysik.  

• At barnet så vidt mulig er renlig.  
• Middagssøvn er aftagende.  
• Skal kunne gå med på ture.  
• Spise mad selv  
• Motiveret til selv at prøve 

af/påklædning.  
 
Det sproglige.  

• At barnet er motiveret for at bruge 
sproget.  

• Babysproget er aftagende og 
barnet anvender jeg – og ikke mig 
– om sig selv.  

• At der dannes sætninger på 2-4 ord 
i rette sammenhæng.  

• Interesse for historier, sang, 
sanglege, rim/remser.  

• Brugen af sut minimeres 
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Det sociale.  

• Er interesseret i rollelege.  
• Parat til at indgå i børnehavens 

konkrete hverdag.  
• Nysgerrighed overfor andre voksne 

og børn.  
• Afprøve lege, legetøj og 

beskæftigelsesmaterialer.  
• Begyndende interesse for at indgå i 

mindre /større fællesskaber.  
• Interesse for at afprøve nye 

udfordringer ude/inde.  
 
Forældre.  

• Siger ja til at dele et fællesskab 
med mange børn og voksne.  

• Fra lille enhed til en stor ”fra småt til 
stort”.  

• Være opsøgende overfor 
informationer.  

• Forholde sig til flere voksne og 
andre børn.  

 
 

Dialogark: Forberedelse til skolestart  
Kære Forældre.  
I forbindelse med jeres barns kommende skolestart, tilbyder vi jer en forældresamtale, hvor vi 
sammen med jer prøver at vurdere jeres barns handle- og samværskompetencer. Kompetencer 
som børnene har brug for, når de starter i skolen og SFO’en.  
 
Motoriske kompetencer har stor betydning for barnets evne til at kunne klare sig selv og være  
selvhjulpen – uden altid at skulle have hjælp af en voksen i børnehaveklassen eller SFO’en.  
 
Motoriske kompetencer:  
- Barnet kan have styr på sin krop  
- Barnet kan skabe ro i sin krop og sidde stille  
- Barnet kan klæde sig af og på  
- Barnet kan holde styr på sine egne ting ( bl.a.madkassen) og sit tøj i garderoben  
- Barnet kan vurdere påklædning efter vejret  
- Barnet kan klare toiletbesøg alene  
- Barnet kan holde på en blyant  
- Barnet kan tegne, klippe, knappe el. lyne sin jakke og evt. binde snørebånd  
 
Det er vigtigt, at barnet har en viden om sig selv og andre. Barnet skal også gerne kunne blive  
fascineret og være nysgerrigt – og have evner til at kunne fordybe sig i det som barnet er 
optaget af.  
 
Intellektuelle kompetencer:  
- Barnet kender til, hvad mor og far arbejder med  
- Barnet kender sin adresse, efternavn og alder  
- Barnet har tidsfornemmelse  
- Barnet kan koncentrere sig om mindre opgaver  



 
 

30 
- Barnet har interesse for bogstaver og tal og kan evt. skrive sit eget navn.  
 
Det er vigtigt, at barnet har tillid til sig selv og sine muligheder, at besidder en god selvfølelse og 
kender sit værd.  
 
Følelsesmæssige kompetencer  
- Barnet kan sige til og fra overfor andre børn og voksne  
- Barnet kan udtrykke egne følelser  
- Barnet kan begynde at sætte sig i et andet barns sted  
- Barnet kan føle sig tryg i samvær med andre  
- Barnet kan udtrykke sig om sig selv og fællesskabet  
- Barnet kan begynde at tage afsked med forældre (om morgenen) uden personalehjælp  
 
I børnehaveklassen og SFO’ en er det vigtig, at barnet ikke skal bruge masser af energi på  
samværskonflikter med andre børn, således at der tages energi fra opmærksomhed og 
koncentration.  
 
Sociale kompetencer  
- Barnet kan lytte til andre og vente på tur  
- Barnet kan tilsidesætte egne behov og tilgodese andres behov  
- Barnet kan indgå og fungere i en mindre gruppe  
- Barnet kan løse en opgave sammen med andre børn  
- Barnet kan danne venskaber med andre børn  
- Barnet kan efterkomme krav fra de voksne  
- Barnet kan indgå i regellege  
- Barnet kan begynde at løse mindre konflikter  
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Hvordan kan vi i fællesskab støtte barnet, så barnets ressourcer og kompetencer fortsat  
udvikles?  
Notater: 
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