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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles 
retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes triv-
sel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et le-
vende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske 
overvejelser og refleksioner med eksempler, der er ret-
ningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske 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 bekendt-

gørelse.  
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Hvem er vi? 

 

 

Naturbørnehuset Søstjernen er en udebørnehave i dejlige omgivelser og i et aktivt lokal samfund hvor vi 

kender og støtter hinanden.  

 

I Naturbørnehuset Søstjernen er naturen og udeliv omdrejningspunktet for alle aktiviteter, mål og værdier. Vi 

vægter det nære, naturen, lokalsamfundet og de utallige muligheder vi har omkring os. Vi vægter en høj fag-

lig kvalitet og værdsætter det tætte samarbejde vi har mellem bestyrelsen, forældre, frivillige, de fagprofessi-

onelle ved Jammerbugt Kommune, omkringliggende skoler og andre offentlige/private institutioner. Vi er nor-

meret til 40 børn i alderen 0-6 år. 

 
De fire elementer (jord, luft, ild og vand) indgår alle i det daglige arbejde med børnene. Børn og personale er 

udendørs året rundt det meste af dagen i al slags vejr. Når personalet vurderer at vejret er for slemt trækker 

vi ind. Når vi er på legepladsen eller på udflugt sørger vi altid for at der er steder hvor vi kan søge ly og læ. 

Ved at undgå for mange skift med overtøj af og på bliver der mere ro og tid til fordybelse i aktiviteter og leg. 

 

Når man har et barn i Naturbørnehuset Søstjernen, hænder det, at folk spørger, om det ikke er synd, at bør-

nene skal være ude hele dagen, når det eksempelvis regner. Men det er nok sådan, at voksne tit glemmer, 

hvordan det er at være barn, og man prøver at forstå deres verden gennem voksenbriller. De fleste af os er 

jo ikke vilde med at være ude en hel dag i regnvejr, men børnene elsker det rent faktisk! Regn giver anled-

ning til at hoppe i vandpytter, grave mudderhuller og lave skønne våde sandkager. De har røde kinder, når 

man henter dem, de fortæller begejstret og har mudder helt om bag ørene. 

 

At børnene er ude det meste af dagen betyder ikke, at de kun graver i jorden og klatrer i træer! Det gør de 

også, men de laver også perleplader, trylledej, kollager, halskæder, papirmonstre, uroer og andet kunstværk 

på pap og papir, som hænges op både inde og ude. På den måde minder Søstjernen nok om de fleste andre 

børnehaver, hvad angår den intensive og kreative produktion – forskellen er bare at maleredskaber, perle-

plader m.v. ofte bliver taget med ud, ligesom vi sagtens kan have en hyggestund i solen eller under halvtaget 

med varme tæpper og en god bog.  

 

Naturen danner rammerne for de værdier, vi finder vigtige for børns udvikling, fordi børnene: 

 

• udvikler selvværd, fordi naturen byder på mange ”jeg-kan-oplevelser” for alle alderstrin og alles 

kompetencer 

• bliver selvhjulpne og selvstændige 

• udvikler gode venskaber, fordi naturen byder på mange stimuli (duft-smag-syn-føle-høre-sanser) 

• udvikler fysisk og psykisk robusthed, fordi naturen byder på stor mangfoldighed af udfordringer 

• får motion. Børnene udvikler såvel fin- som grovmotorik, fordi naturen er den bedste ”sports-

plads”, og kroppen til stadighed skal bruges. 

•  

” Som forældre til børn i Naturbørnehuset Søstjernen glæder man sig over beskidte flyverdragter, fordi man 

ved, at man får et glad – og ret så træt – barn med hjem. Og det er børn, som tilmed sjældent er syge, fordi 

de er så meget udenfor. Så svaret på spørgsmålet om, hvorvidt det er synd, er et klart NEJ! faktisk kan man 
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godt blive lidt misundelig på sit barn, når man afleverer det i Naturbørnehuset Søstjernen en frostklar mor-

gen, hvor sneen knirker under skoene, og solen skinner og man selv skal ud ligge tid på landevejen eller 

sidde inde på et kontor og blot kigge ud på den smukke natur.” 

• Søstjernen både ude og inde. Desuden vil bestyrelsen eller personalet indkalde forældre til 
at løse ad hoc-opgaver. At vi forventer at I deltager, har ikke kun det formål at spare dyre 
håndværkertimer, men det har også en vigtig social funktion. Her er der mulighed for at lære 
de andre forældre at kende. Vi spiser sammen, snakker og hygger os. Og der er plads til 
alle – ikke kun dem der kan bidrage med manuelt arbejde. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

tegnende 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 aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet 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 under-

støtte 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.” 

 

  



 

7 

 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædago-

giske grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag 

sammen med børnene? 

 
 

 

 

Børnesyn - ressourceorienteret tilgang 

Børn har som udgangspunkt altid positive intentioner. Personalet er undersøgende og 
nysgerrige i forhold til barnets intentioner og behov og tilgår altid barnet ud fra et 
ressourceorienteret perspektiv. Personalet har ansvar for, at børnene får mangfoldige og 
rige erfaringer der bidrager til barnet læring, trivsel, udvikling og dannelse. 
Vi arbejder fx med børnesynet i forhold til børn, der har en del negative kontakter i 
løbet af dagen. I de tilfælde samarbejder personalet om tilretning af den pædagogiske 
praksis i forhold til at styrke barnet i at få flere positive kontakter og relationer til de øvrige 
børn. 
Vi arbejder også med børnesynet i den børneinitierede leg, hvor personalet hjælper børnene med 
at sætte ord på det andet barns intentioner i en empatisk og positiv tone. 
 

Dannelse og børneperspektiv - demokratisk medinddragelse 

Barnets perspektiv skal inddrages og barnet skal opleve, at det har en reel medindflydelse uanset 
baggrund, køn, alder og kultur. Det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børne-
perspektiv og børnegruppens sammensætning i både leg, de daglige rutiner og planlagte forløb. 
Vi arbejder fx med dannelse og børneperspektivet til samling, hvor personalet i deres planlæg-
ning og praksis sørger for plads til at der arbejdes systematisk med at inddrage børnenes per-
spektiver og dannelse. 
Personalet er lyttende, understøttende og giver børnene tid til refleksion. 
Vi arbejder også med dannelsen og børneperspektivet i de planlagte aktiviteter fx faste udflugter, 
tematiske projekter, hvor personalet arbejder med dannelsesbegrebet ved at lære barnet at re-
flektere. Dette kan gøres ved at spørge ind til og fremme barnets refleksive tilgang til oplevelsen, 
legen og indholdet i øvrigt. 
 

Leg – fantasi, variation og fordybelse 

Legen er en gennemgående del af barnets udvikling og en væsentlig forudsætning for børnenes 
trivsel og dannelse. Legen fremme bl.a. børnenes fantasi, nysgerrighed, sociale kompetencer og 
selvværd. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte muligheden for at børnene kan indgå i 
positive legerelationer med jævnaldrende og på tværs af alder. Det fysiske legemiljø er i høj grad 
med til at stimulere udviklende lege og der indrettes med spændende ting, remedier og materia-
ler, der taler til børnenes lyst til at udforske og forbyde sig. 



 

8 

Vi arbejder fx med legen som en planlagt aktivitet i vuggestuen og børnehaven, hvor personalet 
indgår i legerelationer med en mindre gruppe af børn. Personalets rolle er at støtte, guide og 
rammesætte legen, så den bliver varieret, fantasifuld og fordybet. Desuden holder personalet fo-
kus på, at legen udvikler sig positivt for alle børn. 
Vi arbejder også med fokus på om børnenes selvorganiserede leg og legefællesskaber udvikler sig 
hensigtsmæssigt for de deltagende børns trivsel. 
 

Læring - zonen for nærmeste udvikling 

Læring er en livslang proces, hvor barnet tilegner sig kundskaber og færdigheder. Barnet lærer 
ved sin egen aktive og eksperimenterende deltagelse, hvor der er plads til autonomi og selvbe-
stemmelse. Relationen mellem barnet og den voksne er afgørende for kvalitet af den læring bar-
net tilegner sig. Børn lærer med krop og sanser og gennem sociale interaktioner i relation og 
handling. Børns læring fremmes af at turde begå fejl, famle, slå sig og slippe fantasien løs. Det 
pædagogiske læringsmiljø skal fremme et trygt, inddragende og alsidigt miljø, hvor barnet kan 
udvikle sin nysgerrighed samt lysten til at lære og opleve mere. 
Vi arbejder fx med læringens kvalitet ved at personalet kontinuerligt arbejder med en stærk rela-
tionel tilknytning til barnet. Dette understøttes bl.a. i arbejdet med planlagte aktiviteter, hvor en 
voksen og en mindre gruppe af børn deltager. 
Vi arbejder også med læring ved at sikre, at de planlagte aktiviteter rummer leg, kreativitet og so-
ciale processer, der fører børnene videre i deres sociale, emotionelle og kognitive udvikling. 
 

Børnefællesskaber - meningsfulde fællesskaber 

Alle børn har ret til at føle sig som en del af meningsfulde børnefællesskaber. Det er personalet 
ansvar at facilitere positivt samspil i børnegruppen, som skal skabe grobund for gensidige og 
jævnbyrdige relationer mellem børnene. En væsentlig betingelse for at børn kan blive menings-
fulde aktører i fællesskaber er, at børnene gør noget sammen. Det pædagogiske læringsmiljø skal 
bidrage til at sætte rammer for børnenes muligheder og tilgange til at inddrage og udelukke hin-
anden fra legene og herigennem bliver barnet forbundet med flere fleksible fællesskaber. 
Vi arbejder fx med fokus på børneperspektivet ved at give mulighed for, at børnene i institutio-
nerne kan skabe relationer på tværs af grupper, alder, køn og kultur. Personalets opgave er, at 
børnene får mulighed for at opleve nye sider hos hinanden og dermed danne nye fællesskaber og 
relationer, hvor barnet kan udvikle sig. 
 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der gi-

ver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes? 
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I Naturbørnehuset Søstjernen arbejder vi målrettet med at understøtte og udvikle læringsmiljøer, 
som sikrer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Læringsmiljøer er de værdier, som vi bygger det pædagogiske arbejde på, og de tanker vi gør os, 
om hvad børnene skal have ud af legen, de vokseninitierede, børneinitierede aktiviteter og spon-
tane aktiviteter.  

Når vi taler om at læringsmiljøer til stede hen over hele dagen, mener vi at der sker læring, udvik-
ling og dannelse gennem alt hvad der sker i løbet af dagen i daginstitutionen: Afleverings stun-
den, fælles aktiviteter, børnenes leg, pusletid, i garderoben, på udflugt, tiden og aktiviteter mel-
lem voksen igangsatte aktiviteter, spisestunder, afhentning mm.  For at der kan ske læring, udvik-
ling, trivsel og dannelse er det nødvendigt at rammerne er trygge og overskuelige, samt at der er 
tydelige og støttende voksne, der arbejder kontinuerligt arbejder med at tilpasse både de fysiske 
og inkluderende børnemiljøer. 

Forskning peger på kvaliteten af pædagogiske læringsmiljøer er afhængig af visse strukturelle og 
processuelle parametre: 

Personalets uddannelse: vi har pt. 3 (4 = en ledig stilling) pædagog, 1 pæd. ass. Og 3 medhjæl-
pere 

Børnegruppens størrelse: 3 grupper: 7 rejer, 9 muslinger og 17 krabber indskrevet. (børnetallet 
er hele tiden varierende) Vi er normeret til 40 børn i alt og vi udnytter husets ressourcer til at op-
dele børnegrupperne bedst muligt med fokus på læringsmiljøer, udviklingsbehov og temaperio-
der og personalekompetencer. Vi har gode erfaringer med at arbejdet med mindre børnegrupper 
i høj grad understøtter børnenes trivsel og udvikling. 

De fysiske rammer: Vi har en fantastik stor legeplads opdelt i 3 områder, rummelige indendørs 
lokaler – men bruger primært uderummet, da vi er en naturinstitution. Mål: udeliv hele dagen  

Normering: Vi er normeret til 40 børn.  

Digtitale redskaber: Vi bruger digitale redskaber til værktøjer for søgning af information, kommu-
nikation og dokumentation. De digitale redskaber er ikke et direkte værktøj til børnene i vores 
læringsmiljøer.  

Den æstetiske udformning: naturen præger Søstjernens æstetiske udformning. Vi anvender i høj 
grad naturen og dens variation til at understøtte vores læringsmiljøer både sanseligt, kropsligt og 
visuelt. Vi er privilegerede at befinde os i noget af Danmarks skønneste natur med skov, marker, 
eng, å, hav mm. og vores legeplads udvikler sig med fokus på lege og læringsmiljøer der er bygget 
op i materialer der harmonerer med naturen. 

Forældresamarbejdet: Personale og forældre indgår i et forpligtende og respektfuldt partnerskab 
omkring det enkelte barns udvikling og trivsel. Personalet har en ressourceorienteret og nysgerrig 
tilgang til kendskabet og samarbejdet med forældrene. De inddrages og informeres om arbejdet 
med barnets læring, trivsel, udvikling og dannelse. Personalet har i forældresamarbejdet fokus på 
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den godidialog, gensidig respekt og sammenhængen i barnets liv mellem livet derhjemme og in-
stitutionslivet. 

Personalet inviterer løbende forældrene ind til dialog i forhold til hvordan vi bedst støtter 
barnet og den generelle udvikling. Der afholdes forældresamtaler ca. 1 gang om året og 
en skoleparathedssamtale.  
På disse samtaler tager personalet udgangspunkt i den seneste ALLE MED evt. handleplaner på 
barnet eller det pædagogiske læringsmiljø. 
På forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder arbejdes der løbende at udvikle det gode forældre-
partnerskab og der deltager forældrerepræsentanter ved det årlige pædagogiske tilsyn. 
Vi arbejder også med omhyggelighed i forhold til at etablere meningsfulde forældrepartnerska-
ber, hvor forældrenes ressourcer kommer i spil på den bedste måde for barnets trivsel og udvik-
ling. 
 
Hverdagens rytme: Naturbørnehusets ”puls” er i høj grad bygget op omkring en genkendelig 
hverdags rytme og struktur. Genkendelighed sikrer trygge børn. Barnets følelse af mestring un-
derstøttes af at de kender dagligdagen, ved hvad der sker i forbindelse med dagens overgange 
med skift fra en aktivitet til en anden.  

Naturbørnehuset Søstjernens hverdags rutiner som håndvask, spisning, samling, toiletbesøg, pus-
ling og sovetider er den dagsrytme, som i høj grad understøtter kerneopgaven og den styrkede 
læreplan. Hverdagens rytme skaber tryghed og danner grobund for trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Der er god plads, mod og overskud til at fylde på læringsmiljøerne imellem de faste 
daglige rutiner som i sig selv er værdifulde læringsmiljøer som Naturbørnehuset ønsker skal være 
i høj kvalitet med læring og et højt empatisk samspil. 

Ledelsen og det pædagogiske personale arbejder konstant med at rammesætte, organisere og 
styrke læringsmiljøerne i Naturbørnehuset Søstjernen. Søstjernens pædagogiske personale arbej-
der struktureret med pædagogiske didaktiske overvejelser, der tilgodeser både de strukturelle og 
processuelle elementer, og inddrager også i høj grad børnegruppens kropslige, sociale, emotio-
nelle og kognitive læring og udvikling. Det er vigtigt for os, at alle børn mærker og føler sig ind-
draget i børnefællesskabet og at alle børn har mulighed for at deltage og bidrage til fællesskabet. 
Børnene har forskellige forudsætninger og børnegruppernes sammensætning vil også være for-
skelligt. Derfor justeres og tilpasses læringsmiljøerne løbende for at tilgodese børnegruppens be-
hov. Ofte har Naturbørnehuset Søstjernen adgang til spændende og lærerige læringsmiljøer i 
form af bidrag fra frivillige personer eller ressourcer i vores nærmiljø og omkringliggende natur. 
Det bidrager i høj grad til at understøtte kerneopgaven i Naturbørnehuset Søstjernen. 

I perioder benytter Søstjernens pædagogiske personale sig af at opdele børnene i mindre børne-
grupper, ændre eller udvikle på Søstjernens fysiske rammer.   

Personalets pædagogiske didaktiske overvejelser omkring læringsmiljøerne, sikrer en bevågen-
hed på om der løbende er behov for justeringer på de pædagogiske intentioner og værdier. Har vi 
uskrevne regler, der bør justeres?  

Uderummet er Naturbørnehusets største aktiv. Vi arbejder løbende med at legepladsen tilbyder 
forskellige legemuligheder samt stimulerer børnene både kropsligt og sanseligt.  
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Struktur: Struktur skaber ro og overblik. I Naturbørnehuset Søstjernen arbejder vi efter et Års-
hjul. Årshjulet understøtter i høj grad arbejdet med den styrkede læreplan og evalueringsarbej-
det. I årshjulet er der taget udgangspunkt i årstidernes skift, tematiske projekter, traditioner og 
højtider, forældresamarbejde mm. Det pædagogiske personale sikrer, via didaktiske planlægnin-
ger at inddrage alle børn, forældre, nærmiljøet, frivillige og herved er dannes der baggrund for 
udviklingen af sjove, spændende og lærerige læringsmiljøer for både børn og voksne.  

Ugeplaner og månedsplaner: Vi laver ugeplaner som deles med Søstjerne familierne. Ugeplaner 
skaber overblik på børnegruppernes aktiviteter, så familierne kan forberede sig til ugen sammen 
med deres barn og ofte oplever de pædagogiske personale også at forældre bidrager med input 
til læringsmiljøerne – eks. med materialer, praktisk hjælp, tilbud om spændende nye udflugtsmål. 
Månedsplaner understøtter fordeling af personalets opgaver og forberedelser. Personalets for-
skellige kompetencer sættes i spil og alle kender deres opgave, de pædagogiske didaktiske over-
vejelser bagved hver måneds indhold sikrer at alle børn er inddraget, børn i udsatte positioner 
bliver inkluderet, læreplanstemaerne er i spil i samtlige læringsmiljøer og vi har et godt pædago-
gisk funderet materiale at reflektere over samt evaluere på. Vi forsøger dermed at danne mening 
for familierne vedr. vores dokumentation af hverdagens ”Søstjerneliv”. 

Pædagogiske værktøjer:  

Vi anvender; Naturbørnehuset Søstjernen, flere forskellige pædogogiske værktøjer til at under-
støtte barnets udvikling, dannelse, trivsel, og dannelse samt til at indhente data til udviklingen af 
vores læringsmiljøer. 

ALLE MED – et observationsmateriale: giver os et indblik i barnets udvikling, dialogredskab med 
forældre samt en analyse af vores egen praksis/læringsmiljøer 

LP – et analyseredskab : Analyse af vores egen pædagogiske praksis og af  læringsmiljøerne 

Topi – et trivselsvurderings redskab 

ICDP – et relationsværktøj 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegrup-

pens trivsel og læring? 

 

 

 

 

Personale og forældre indgår i et forpligtende og respektfuldt partnerskab omkring det enkelte 
barns udvikling og trivsel. Personalet har en ressourceorienteret og nysgerrig tilgang til kendska-
bet og samarbejdet med forældrene. De inddrages og informeres om arbejdet med barnets læ-
ring, trivsel, udvikling og dannelse. Personalet har i forældresamarbejdet fokus på den gode 
dialog, gensidig respekt og sammenhængen i barnets liv mellem livet derhjemme og 
institutionslivet. 
Personalet inviterer løbende forældrene ind til dialog i forhold til hvordan vi bedst støtter 
barnet og den generelle udvikling. Der afholdes forældresamtaler ca. 1 gang om året og 
en skoleparathedssamtale.  
På disse samtaler tager personalet udgangspunkt i den seneste ALLE MED evt. handleplaner på 
barnet eller det pædagogiske læringsmiljø. 
På forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder arbejdes der løbende at udvikle det gode forældre-
partnerskab og der deltager forældrerepræsentanter ved det årlige pædagogiske tilsyn. 
Vi arbejder også med omhyggelighed i forhold til at etablere meningsfulde forældrepartnerska-
ber, hvor forældrenes ressourcer kommer i spil på den bedste måde for barnets trivsel og udvik-
ling. 
 

 

 

Børn i udsatte positioner 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for 

og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, 

udvikling og dannelse fremmes? 

  

 

 

Alle børn har krav på at være betydningsfulde i børnefællesskabet. Der hviler en særlig 
forpligtigelse til at arbejde med chancelighed med børn i udsatte positioner. Kvaliteten af 
relationen og interaktionen mellem barnet og personalet er ekstra betydningsfuld for 
børn i udsatte positioner. Personalet arbejder med udgangspunkt i barnets ressourcer 
og deltagelse ved at følge barnet tæt, være understøttende og guide barnet. Der 
arbejdes med fokus på at barnet inkluderes, oplever mestring og at være en del af 
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meningsfulde børnefællesskaber. De pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet 
tilrettelægges, så barnet kan indgå i det almene børnefællesskab. 
Vi arbejder med specifikke og konkrete handleplaner, hvor der evalueres på barnets udvikling og 
tilpasning af læringsmiljøet omkring det enkelte barn. Vi samarbejder med tværfaglige samar-
bejdspartnere og PPR både i forhold til sparring, direkte inddragelse og forældrevejledning. Her 
arbejdes der med øget forældreinddragelse og fokus på det hele barn. 
 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de 

ældste børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen?  

 

  

 

 

Arbejdet med de ældste børn starter op omkring medio oktober og fortsætter frem til børnenes 
overgang til Fritidsinstitutionen. Vi er beliggende i Fjerritslev skoledistrikt, men samarbejder med 
mange forskellige skoler, da familierne tilknyttet Naturbørnehuset Søstjernen bor i et stort op-
land og børnene er derfor tilknyttet forskellige skoledistrikter. Personalet arbejder med fokus på 
et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er særligt fokus på at styrke børnenes forudsætninger for at 
kunne mestre en positiv overgang til skolen. Der arbejdes med at styrke børnenes sociale 
kompetencer, mod, nysgerrighed og selvhjulpenthed. Børnene støttes og guides i at 
deltage i voksen initierede aktiviteter og kravsituationer, at vente på tur og udsætte egne 
behov, samt at være en god kammerat og indgå i forskellige meningsfulde 
børnefællesskaber. 
Vi samarbejder med de forskellige skoler omkring et stærkt samarbejde både i forhold til spar-
ring, direkte inddragelse og forældrevejledning. Vi arbejder med øget forældreinddragelse og fo-
kus på det hele barn. 
Der aftales besøgsdage kort før opstart til fritidsinstitution, samt arrangeres overleveringssamtale 
mellem Søstjernen, skolen og familien. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

 

 

 

Vi benytter i høj grad det omkringliggende lokalsamfund. De fysiske faciliteter som skov, marker, 
engen, jagthytter, åen, vandløb, fodboldbanen, Madsmedjen, havet, Dyrefarmen, bondegården, 
Plantagen, Havbadehuset, bålhytten, gymnastiksalen benyttes løbende af både vuggestuen (hvor 
det er muligt med de små) og børnehaven. Vi er åbne og udforsker muligheder og ressourcer i vo-
res nærmiljø i form af frivillige der kan understøtte enten praktiske opgaver eller være aktive del-
tagere i vores læringsmiljøer. Naturbørnehuset Søstjernen bliver ofte inviteret med til forskellige 
arrangementer fx julefrokost på feriecenteret, julemarked på aktivitetscenteret, juleforestillinger 
på omkringliggende skoler.  
Af kulturtilbud i nærområdet benyttes biblioteket i Fjerritslev, kirken og der er også samarbejde 
med flere lokale foreningsarrangementer. 
 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

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

læringsmiljø? 

 

 

 

Naturbørnehuset Søstjernen er et børneunivers med naturen og dets elementer i centrum – og 
det skal børnemiljøet og det ønske pædagogiske læringsmiljø i institutionen også gerne afspejle. 
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Vi benytter alle kvadratmeter på institutionens legeplads og ser muligheder i forhold til at ind-
rette legearealer og fordybelsesrum alle steder, hvor der er mulighed for det.  
 
Der arbejdes med at indrette teamet i forskellige zoner – bl.a. med stille zone, zoner med plads 
med fysisk udfoldelse, zoner med plads til uforstyrret leg og til voksenstyrede aktiviteter. Æstetisk 
arbejder vi med ro for øjet, at legematerialer (om det er legetøj eller naturmaterialer eller værk-
tøj) er tilgængeligt, indbydende og i børnehøjde. Der arbejdes med dokumentation i børnehøjde 
og med at følge børnene interesser og spor i planlægningen af aktiviteter. 
Personalet tager løbende stilling til hvordan det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø under-
støtter det enkelte barn samt børnefællesskabets behov og sammensætning. Der arbejdes med 
løbende fokus på inddragelse af børneperspektivet i den styrkede evalueringskultur. 
 

  



 

16 

 

De seks læreplanstemaer 

 
 

 

 

 

 

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.” 

 
 

 

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 pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Søstjernens personale er bevidste om at børnenes læring foregår kontinuerligt, dette foregår når 
børnene er samlet og når der er en til en kontakt med en voksen og barn til barn kontakt. 

Vores værdier for læringsmiljøerne skal stemme overens, så børnene kan opnå tryghed og nys-
gerrighed i hverdagen.  
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Læringsmiljøet i Søstjernen forgår gennem leg og andre meningsfulde aktiviteter som bidrager til, 
at børnene gør sig væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner. Det giver dem et 
grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter børnenes dannelse og livs-
duelighed 

Læringsmiljøet understøtter børnene i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter hensigts-
mæssigt uden at miste gåpåmodet. Lige ledes opnår de evnen til at håndtere modgang og udfor-
dringer samt at udvise vedholdenhed der er central for børnenes mulighed for at influere på de-
res egen hverdag i Søstjernen. Det er også en central kompetence, der får betydning for børnene 
senere i deres livsforløb, både i skolen som i alle deres andre livsarenaer.  

Læringsmiljøet i Søstjernen understøtter og udvide barnets erfaringsverden, så børnene kan og 
tør deltage i de fællesskaber, de indgår i. Børnene øver sig i deltagelseskompetence ved at balan-
cere mellem iagttagende og mere initiativtagende positioner i de forskellige aktiviteter og relatio-
ner, de indgår i.  

Eksempel: I børnehaven arbejdes med at sætte ord på børnenes følelser og oplevelser. Søstjer-
nernes pædagogiske personale hjælper børnene med at håndtere de udfordringer møder. Dette 
gøres fx ved hjælp af ICDP, hvor vi justerer os i forhold til børnene, vi spejler børnenes følelser og 
sætter ord på disse, så børnene guides til at kunne håndtere de konfliktfyldte situationer, der kan 
opstå i dagligdagen. Der arbejdes i et tæt samarbejde med forældre for at sikre, at de udfordrin-
ger, børnene stilles overfor, vurderes indenfor nærmeste udviklingszone. Samtidig er der et kon-
stant fokus på børnenes udviklings-, trivsels-dannelse, og læringsbehov for at sikre, børnene har 
mulighed for at sige til og fra i de enkelte relationer og aktiviteter. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer 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.” 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Alle børnene i Søstjernen bliver mødt med positive forventninger, dette fremmer børnenes gåpå-
mod og positive forventninger til omverdenen I Søstjernen er vi meget bevidst om at indbyrdes 
relationer og venskaber mellem børn, har stor betydning for den sociale læring og til at alle bør-
nene føler sig som en betydningsfuld del af fællesskabet. Det er også med til udvikling af de soci-
ale færdigheder, som børnene har brug for i legen og for at begå sig i verden. 

Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at legen er grundlæggende for at børnene lærer at 
forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter. Et af legens kendetegn er, at den bliver til un-
dervejs, og at børnene derfor må afstemme med hinanden hele tiden. Børnene sociale læring og 
udvikling finder også sted, når de iagttager andre børns leg. På den måde lærer de at afkode leges 
formelle og uformelle regler og komme med konstruktive legeudspil, der kan bringe dem ind i og 
fastholde legen. Børnene lærer derved de forskellige sociale omgangsformer der skal til for at 
begå sig, både i hverdagen i Søstjernen og generelt i livet, herunder også i skolen. 

Samarbejdet med forældrene spiller en central rolle for børnenes sociale læring og udvikling. Dia-
logen mellem forældrene og Søstjernens pædagogiske personale er medvirkede til gensidig for-
ståelse af børnenes perspektiv og det sociale liv i Søstjernen og understøtter børnenes læring og 
deres indbyrdes relationer og fællesskab. Samarbejde og dialog forebygger også mobning. 
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Eksempel: I børnehaven har vi meget fokus på at ”vi alle er gode venner”. Dette gøres blandet 
ved, at der ikke er faste pladser ved bord eller faste gåmakker. På den måde får gode relationer 
til hinanden og således opnår alle børnene at være en del af fællesskabet.          
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 

med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med 

det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 

bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og 

at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Sprog læres som en naturlig forlængelse af den udveksling, der foregår som blikretning, plud-
rende og gestik, og det kræver nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed. Udvikles forgår i 
nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med Søstjer-
nens pædagogiske personale.  Derfor møder børnene i Søstjernen voksne der er indlevende, nys-
gerrigt og har lyst til kommunikation, samtale med fokus på det, børnene er optagede af. Søstjer-
nens pædagogiske personale er meget bevidste om hvilken betydning, det har for børnenes kom-
munikative og sproglige udvikling, med den måde de henvender sig til børnene på, hvordan de 
taler med dem, giver beskeder og sætter ord på det, der sker i forbindelse med rutiner og aktivi-
teter. Søstjernens pædagogiske personale er ligeledes bevidst om, at vi fungerer som sproglige 
rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.  

Læringsmiljøet i Søstjernen tilbyder børnene en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og akti-
viteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i 
sammenhænge, der er meningsfulde for børn. Søstjernens pædagogiske personale har ansvar for, 
at børnene får mange og forskellige erfaringer med sprog i selvorganiseret og spontan leg og an-
dre meningsfulde aktiviteter med hinanden. Vi er opmærksomme på at nogle børn, der ikke af sig 
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selv indgår i samtaler, lege og aktiviteter og derfor har brug for støtte så de også kommer til at 
indgå i fællesskaber, der understøtter deres kommunikative og sproglige udvikling. 

 
Eksempel: I børnehaven får børnene mange og forskellige erfaringer med sprog, det sker igen-
nem samtaler, spørgsmål, historiefortælling og leg. Der sættes ord på børnenes forskellige ople-
velser gennem hele dagen. Sproglige læringsmuligheder bliver indtænkes i alle rutiner, planlagte 
og spontane aktiviteter, hvor børn introduceres til nye begreber og udtryksformer såsom fx skrift-
, symbol- og billedsprog. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, 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 fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

 

 

 

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 fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Læringsmiljøet i Søstjernen give alle børn, herunder også de børn, som har begrænsede erfaringer 
med krop, sanser og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og leg. Søstjer-
nens pædagogiske personale motiverer børnene til at bevæge sig, ved at vise glæde ved bevægelse 
og kropslig udfoldelse. Børnene bliver inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer i et 
læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber. Søstjernens pædagogiske 
personale er nysgerrigt, udvælger og følger bevidst børnenes bevægelsesinitiativer, så børnene op-
lever selv- og medbestemmelse som en naturlig del af deres dannelsesproces. 

Da sanserne er børnenes adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden, er vi 
i Søstjernen meget bevidste om at understøtte stimulering af de tre motoriske grundsanser (den 
taktile sans(følesansen), den vestibulære sans/labyrintsansen(balancesansen) og muskel-led-san-
sen) i samarbejde med de fire øvrige sanser (lugtesansen, synssansen, smagssansen og høresan-
sen). Det har afgørende betydning for børnenes motoriske udvikling og automatisering af bevæ-
gelser (såvel grov- som finmotorik). Den fysiske side af sansning kan ikke stå alene. Søstjernens 
sanselige læringsmiljøer tilgodese en æstetisk dimension, hvor legende undersøgelser og kreative 
eksperimenter med bevægelse er i centrum. Der skabes rum for børnenes erfaringer med krops-
lige fornemmelser og følelser, herunder rolig kontakt til kroppen, hvor det udvikler kendskab til 
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og tryghed ved kroppens reaktioner og signaler og oplever en ro ved at hvile i sig selv: Der er 
både være plads til børnenes kropslige ”væren” og ”gøren”. Bevægelse I bevægelsesfællesskaber 
udvikler børnenes mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk og styrker deres evne til at 
aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, og kropslige udtryk. Bevægelse handler 
om børnene aktive udforskning af verden og kroppens muligheder såvel alene som sammen med 
andre børn og med Søstjernens aktive pædagogisk personale, i et inkluderende børnefællesskab 
og i samspil med de fysiske omgivelser ude. 
 
Eksempel: Børnehaven bruger meget tid på at udforske lokalt området på gåben, og får derved 
øvet grovmotorikken, da vi bevæger os på asfalt, fliser, markveje, skovstier og op og ned af bak-
ker. Sanserne bliver også stimuleret når der høres fuglesang, vinder susen, føle på grene, kogler, 
sten, dufte til blomster m.m.   
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.” 

 

 

 

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 natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

natur, udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Naturen er et rum der benyttes i så vidt muligt omfang i Søstjernen. Her eksperimenter børnene og 
gør sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Naturen er også et 
grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Sø-
stjernens læringsmiljøet tager afsæt i mulig læring og inddrage børnene som aktive medskabede af 
egen læring ved at stille åbne, nysgerrige spørgsmål til børnenes forståelse af sammenhænge i natu-
ren og deres omverden. Det pædagogiske personale lytter til børnenes undren og begyndende hy-
potesedannelser og kategoriseringer i forhold til naturen. Børnene opmuntres til at foretage egne 
undersøgelser, støttes og guides i at turde øve sig igen og igen, for derved at opbygge en grundlæg-
gende tillid til egne ideer og evner, selvom de møder modgang. 

Udeliv i Søstjernen handler blandt andet om at give børnene legemuligheder og oplevelser i og 
med naturen, så de får mulighed for at lære sig selv og naturen at kende. Naturen giver et særligt 
rum for at styrke aktiv lytning og nysgerrighed, ligesom naturens rum udvider børnenes deltagel-
sesmuligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur og interesser. 
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Science tilgangen vægter en undersøgende tilgang, som åbner for en aktiv inddragelse af naturen 
og naturfænomener som lys, luft, magnetisme og vejrfænomener. Ligeledes er der fokus på bør-
nenes begyndende forståelse for lovmæssigheder i naturen, børnenes medfødte talfornemmelse 
og fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed. Søstjer-
nens læringsmiljøinddrager aktivt børnenes eksisterende viden og erfaringer, undren og spørgs-
mål, samtidig med at det forstyrrer og udfordrer børnenes aktuelle forståelse. En proces, som går 
fra det meget konkrete til det abstrakte – fra regnorm til luftfart, hvor Søstjernens pædagogiske 
personale skaber en mental bro mellem den konkrete læring i hverdagen og samtidig har øje for 
naturvidenskabens forståelser og begreber. 
 
 
Eksempel: Børnehaven i Søstjernen bruger bl.a. naturen til at opsamle små dyr og lære om, hvor-
dan vi behandler dyr i naturen. Vi viser børnene, hvordan man færdes i naturen, hvordan vi be-
handler den og hvad vi kan bruge den til, hvorved får de et større indblik i naturen og dens mulig-
heder. 
 

  



 

26 

 

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 hver-

dagslivet.  

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.” 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer 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 ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Æstetiske oplevelser giver børnene mulighed for at dele, spejle sig i og fortolke egne og andres 
livserfaringer, tanker og drømme. Samtidig har oplevelserne en kropslig dimension, hvor indtryk 
sætter førsproglige aftryk som kropslige fornemmelser og oplevelser.  

I Søstjernens æstetiske læringsmiljø er nysgerrighed, sansning, leg og fantasi en del af den æsteti-
ske læreproces. Der ansporer til nye perspektiver og anskuelser, som derefter forankres ny viden 
og ny læring. 

Børnene i Søstjernen får mulighed for at skabe egen mening og indhold i hverdagen. De oplever, 
at deres måder at forvalte tid og rum, leg, venskaber og konflikter på bliver mødt med nysgerrig-
hed og respekt. Læringsmiljøet i Søstjernen er samtidigt et demokratisk fællesskab, der sikrer del-
tagelsesmuligheder for alle børnene, hvor de oplever sig selv som en aktiv del af beslutningspro-
cesser ud fra erfarings-niveau og formåen. Alle børnene får mulighed for at udfolde deres fulde 
potentiale uafhængigt af social baggrund, køn, alder mv. 

I Søstjernen handler fællesskaber om, at have forståelse for egne og andres kulturelle baggrunde 
og traditioner. Læringsmiljøet bidrager til at udvikle børnenes forståelse af egne værdier og re-
spekt for andres. Gennem ligeværdig dialog og samspil har alle forældre mulighed for at tage del i 
et gensidigt forpligtende samarbejde og være en del af Søstjernens hverdag og fællesskab. 
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Eksempel: I børnehaven deltager vi så vidt muligt i biblioteket kulturelle arrangementer. Vi holder 
fastelavn, sankthans, julefest, fejrer traditioner m.m. 

Vi lægger vægt på at arbejde med så meget naturmaterialer som muligt, når vi sammen med bør-
nene er kreative. 
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Evalueringskultur 
 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalifice-

rer vores pædagogiske læringsmiljø?  

 

 
 
 
 

Arbejdet med at etablere en evalueringskultur, hvor vi løbende forholder os refleksiv til 
det pædagogiske læringsmiljø for at højne kvaliteten af vores dagtilbud, kræver at de an-
satte i øget grad er bevidste om praksis og den kerneopgave vi løfter i Naturbørnehuset 
Søstjernen. Det kræver at vi hele tiden tilfører ny viden, bevidst arbejder med hvert enkelt 
miljø i daginstitutionen og sætter den nødvendige tid af til, systematisk at indsamle de 
data som vi har brug for. 

I søstjernen øver vi os i at reflektere og evaluere sammen, for hele tiden at være skarpe, 
på hvad der skal til for at børnene lykkes bedst muligt. Vi anvender systematisk forskel-
lige værktøjer og reflektionsmodeller og dokumenterer via personalemøder, forældremø-
der, facebook forældresiden, KF møder mm. Vi arbejder konstant på at styrke vores fæl-
les pædagogiske grundlag og følger systematisk op med refleksion og evaluering.  

Vi evaluerer og justerer løbende på vores læringsmiljøer, således at børnene har de bed-
ste muligheder for at lykkedes. 

Vi er optaget af forskningen og hvad den kan bidrage med. Vi samarbejder tæt, evaluerer 
og reflekterer over vores praksis sammen med andre faggrupper, for dermed at sikre et 
solidt grundlag for barnets udvikling og forældresamarbejdet.  

I forbindelse med arbejdet med implementeringen af den styrkede læreplan, har vi æn-
dret fokus fra dokumentation til evaluering. Vi har fokus på, at den dokumentation/de data 
vi indsamler danner grundlag for justeringer i vores læringsmiljøer. Vi ønsker at være me-
get bevidste om hvad børnene møder hos os og sammenhængen til de ovenstående poli-
tiske mål der stilles for børnegruppens læring. 

Vi gør brug af evaluerings loops – hos os er vi i høj grad inspireret og anvender elemen-
ter fra LP modellen 

• Mål for evaluering 

• Indsamling af data – altid med øje for det pædagogiske læringsmiljø og sammen-
hængen til børns trivsel, dannelse, læring og udvikling. 

• Analyse af data 

• Refleksion og evaluering i vores team 
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• Ny retning for fremtidig praksis  
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