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Fororde:
Privatinstitutionen Ålsgårdee øitrnehave er en privat institution i Helsingtr 
Kommune. Vi har 42 btrn i aldeeren 3-6 år og seks personaler: ledeer, souschef, to 
pædeagoger og to medehjælpere.

Læreplanens formål er at synliggtre Ålsgårdee øitrnehaves pædeagogiske arbejdee, 
såledees at forældere, forvaltning, politikere og andere interesseredee kan læse om, 
hvordean vi arbejdeer mede pædeagogikken indeen for læreplanens seks temaer.

Værdigrundlag: 

Ålsgårdee btrnehaves lille sttrrelse er et af dee bærendee fundeamenter for at vi kan 
bibeholdee og videereudevikle deet unikke fællesskab.
 
Når deer er samling er hele btrnehaven samlet. At være fysisk til stedee sammen er et 
visuelt bevis på at være inkludeeret i fællesskabet, hvilket igen er en forudesætning for
læring.
Alle, bådee btrn og voksne, får ejerskab til aaaler, fælles fortællinger, fælles 
erfaringer m.m.
 
Via fordeelingen af btrnene i huset, skabes dee ntdevendeige mindere fællesskaber ude 
fra deen aktuelle btrnegruppes behov, hvori også btrn mede særlige behov rummes 
og inkludeeres.
Sideeltbendee arbejdeer vi mede opmærksomhedesgrupper af
forskellig karakter, til tideer mede tværfaglige kollegaer. Husets inderetning mede dee 
mange små rum skaber mulighede for at deanne mange forskellige læringsmiljter. Det 
er i deisse grupper deet enkelte barn htster sine erfaringer og bliver opmærksom på 
sine sociale kompetencer.
 
Vi har et holistisk menneskesyn; vi ser ikke bare barnet, men også institutionen som 
en helhede, stykket sammen af deet bedeste vi hver især rummer.

Vi har fokus på fortsat at være synlige og nærværendee voksne, deer igennem 
anerkendeelse og positiv vejledening vil tage medeansvar for deet enkelte barns unikke 
udevikling.

Vi har til hensigt fortsat at udenyte og opkvalifcere personalets forskellige 
styrkeområdeer, for igennem deenne mangfoldeighede at skabe et optimalt læremiljt 
for institutionens brugere.



Gennem udedeelegering af kompetencer og ansvarsområdeer sikres deet, at 
medearbejdeerne ftler sig værdesat på arbejdespladesen og deermede arbejdeer innovativt 
mede btrn læring.

Inklusion:

Inklusionstanken reter fokus mode, at alle btrn inkludeeres i et forpligtendee 
fællesskab. Vi tager særlig hånde om dee btrn, som har særlige behov; btrnene 
inkludeeres som udegangspunkt i btrnehavens hverdeag fremfor at dee fernes fra 
fællesskabet.
For at et barn skal kunne udevikle sig, peger inklusionstanken på, at deet skal foregå i 
en social kontekst og deermede i et udeviklingsstttendee samspil mede dee andere btrn.
Der retes et fokus på at skabe mulighede for feksible læringsmiljter, devs. at vi som 
deaginstitution skal kunne tilbydee læringsmiljter, deer rummer mange forskellige 
mulighedeer for deeltagelse og udefoldeelse. Det gtr vi helt konkret vede at deanne 
grupper på tværs af stuerne; aldeersopdeele btrnene og nogle gange ktnsopdeele 
btrnene i planlagte voksenaktiviteter. Dete medevirker til, at btrn mede deeres 
indeivideuelle læreforudesætninger kan blive udeforderet på forskellige mådeer og på deen 
mådee tilgodeese deeres kompetencer.

øitrnene går på to stuer, men vi har funktionsopdeelt huset, så dee små rum hver 
repræsenterer noget forskelligt. øitrnene fordeeles af dee voksne to gange om deagen i 
rummene – på deen mådee kan vi sttte og tilgodeese legerelationerne btrnene i 
mellem. På deenne mådee sikre vi også, at ingen btrn leger alene hele deagen. Her kan 
btrnene også lege på tværs af grupperne; har man brug for at lege mede mindere 
btrn – eller sttrre btrn – kan btrnene også deete.



Læringsforståelse:

Vores læringsforståelse bygger på en praksis, hvor deer refekteres over, hvilken 
læringsmiljt deer fndeer stede. 

Børnene har ringe 
indflydelse på 
indhold og form

Børnenen har høj 
indflydelse på 
indhold og form

Den voksne 
har 
høj grad af 
Indflydelse 
og 
Form

Den voksne 
har lav grad
af indhold 
og form

1. læringsrum 
hvor vi taler
om 
voksenskab
t læring. 
Den voksne 
går foran 
barnet

2. læringsrum 
hvor vi taler 
om 
voksenstttet
læring. Den 
voksne går 
vede sideen af 
barnet.

3. læringsrum, 
her taler vi 
om leg og 
spontane 
oplevelser – 
deen voksne 
går bagvede 
barnet.

Læringsrum nr. 1:

Er vores fastlagte aktiviteter, hvor pædeagogerne har til hensigt at lære barnet noget.
I vinterhalvåret her dee små Krummer ( dee tre-årige ) til gymnastik i kældeeren en gang
om ugen. øiillerne – dee fre-årige – er i Nordekysthallen til ”Leg og Ideræt” en gang om 
ugen og dee kommendee skolebtrn – Filurerne – er i flurkældeeren en gang om ugen til
skoleforberedeelser. Det kan også være særlig tilretelagt forltb, som vores faste 
indeianer-uge i sensommeren, som indederog alle btrn på tværs af grupperne, hvor vi 
arbejdee mede alle seks læreplanstemaer i ltbet at en uge.



Læringsrum nr. 2:

Er deer hvor btrnenes ideéer, forslag og selvskabt leg former aktiviteter og samlinger. 
Hvis btrnene har lært nogle motoriske tvelser eller lege, sttter deen voksne barnet, 
når barnet vil prtve igen. Den voksne lyter til btrnenes tnsker, ideéerne gribes og 
udevikles i fællesskab mede barnet. Dete kan typisk være, når btrnene overftre en 
fælles regelleg som ”Alle mine kyllinger kom hjem” til legepladesen og selv vil styre 
legen og dee motoriske tvelser. Ftrst mede voksenhjælp og sideen prtver dee selv.

Læringsrum nr. 3:

Her er deet deen spontane leg i deet miljt, som dee voksne har skabt i btrnehaven. Det 
kan være legen i vores funktionsopdeelte rum eller legen på legepladesen. Her kan dee 
voksne observerer btrnene og se, hvade deer er muligt i dee rammer vi har skabt og vi 
kan få stor videen om btrnenes sociale kompetencer, når deer ikke er udestukket 
retningslinjer for legen.

Vores mål for børnegruppen generelt er:

At btrnene får og oplever godee venskaber i deeres btrnehavetide og deervede udevikler 
sig til sociale mennesker, som tager hensyn til hinandeen. At btrnene udevikler 
empat.

At btrnene udevikler selvværd, selvtllid og selvstændighed i et trygt og udeviklendee 
miljt, hvor barnet mtdeer anderkendende voksne, som er rollemodeeller for barnet.

At btrnene tver sig i at tage ansvar for egne handlinger og at dee voksne omkring 
deem sttter deem i deete.

At btrnene tilbydees forskellige aktiviteter og mulighedeer for fordeybelse i forskellige 
emner i ltbet af året.

Det er vores tnske, at vi i samarbejder med barnets forældre skaber et miljt for 
barnet, hvor barnet udvikling er i fokus. Vores fælles vision er at btrnene udevikler 
sig til alsideige personlighedeer, deer tænker og handeler ude fra et deemokratisk og 
ligeværdeigt synspunkt.



Læring for børnene i 2018/19: 

KRUMMERNE:

Selvhjulpenhed: 

- Vores btrn er vant til at blive hjulpet mede rigtig mange ting i hjemmet, men   
btrn kan godet selv og vil selv. Derfor skal vi hjælpe dee små Krummer mede at 
blive mere selvhjulpendee – deet vokser man nemlig meget af.

Aktiviteter: Træne selvhjulpenhede til Krummegymnastik, hvor vi tver at tage ttj af 
og på (og have opmærksomhede på, hvade ttj vi har på). Det trænes i 
gardeerobesituationer, i spisesituationer og vede toiletbestg.

Metodee: Voksen-guideing, hjælp til selvhjælp, vi undeersttter, at btrnene prtver selv 
i videest mulig omfang og en koordeinerer deet mede en forældereindesats.

Læringsmål: Vi arbejdeer for, at btrnene selv kan tage ttj af og på, gå på toiletet 
(men kaldee på hjælp til at ttrre sig), pakke madepakke ude og rydedee op eaer sig, blive 
blefri.

Tegn på læring: Når btrnene ”kan selv og vil selv” – evt. har overskude til at hjælpe 
hinandeen. ”Se hvade jeg kan!”

Forældereindesats: at forælderene også hjemme arbejdeer mede selvhjulpenhede.

BILLERNE:

At være sammen som gruppe, ,danne venskaber og være på tur tl Nordkysthallen 
1 x ugen.

Aktiviteter: Leg og Ideræt i Nordekysthallen. At gå i Nordekysthallen sammen som 
gruppe en gang om ugen, fremmer at øiillerne får tjnene op for, hvem som dee er i 
gruppe mede og at man godet kan lave noget sammen mede andere ende ”deen faste ven”.

Metodee: Vi har to faste voksne, som går mede btrnene i Nordekysthallen hver uge: 
deisse voksne bestemmer, hvem som går hånde i hånde deerop og hvilke lege, som 
btrnene skal lege, når dee kommer frem. De opbygger langsomt en procedeure for, 
hvordean man kommer deerop – hvordean man kommer inde i omklædeningen og tager 
ttj af og hvilke lege, som styrker btrnene motorik og sociale kompetencer.



Læringsmål: At øiillerne deanner og udevikler venskaber mede andere btrn. Udevikler 
deeres sociale kompetence til at inkludeere hinandeen i et socialt fællesskab samt 
udevikling af deeres motoriske kompetence svarendee til deeres aldeer og udeviklingstrin.

Tegn på læring: at øiillerne opfater sig som en gruppe, som tager vare på hinandeen, 
hjælper hinandeen, konfiktltser ( i deet omfang man kan som fre-årig ) og  at dee leger
mere på tværs af gruppen.

Forældereindesats: forælderene skal have fokus på, hvem som kommer hjem og leger 
sammen. Man kan godet udevidee legekammeratgruppen og prtve at tage forskellige 
kammerater mede hjem.

FILURERNE:

Skoleparathed

- Umodeenhede er ikke længere en grunde til, at man skoleudesæter et barn. I deag   
skal deer ligger en indestilling fra øitrn- og ungerådegivningen for at barnet kan 
skoleudesætes, så deerfor er deet særligt vigtigt, at vores btrn er helt klar til at 
komme i skole og mini-sfo 1.maj 2018.

Aktivitet: Filurkældeeren og ture ude af huset kun for Filurerne.

Metodee: Voksenstyredee aktiviteter mede et passendee kravniveau. At kunne indegå i en
gruppesammenhæng, tilsideesæte eget behov, at kunne være i centrum, ltse simple 
opgaver, klare toiletbestg og påklædening selv. At kunne pakke en turtaske, ltse 
konfikter, deanne venskaber og se deen voksne, som deen som bestemmer. At kunne 
fastholdee sig selv i en bundeen opgave.

Forældereindesats: At gtre sit barn parat til skolen – at ladee barnet klare små, simple 
opgaver selv. At turdee sige nej til sit barn og holdee fast i sin beslutning (deet er meget 
nemmere for barnet i skolen, hvis deet vede, at et nej er et nej – og ikke et oplæg til 
deebat).

Tegn på læring: At være selvhjulpen og måske kunne overskue at hjælpe sine 
venner. Kunne konfiktltse – eller hente hjælp. At kunne deanne venskaber og 
fastholdee sig selv i en bundeen opgave – selvom man ikke får deen voksnes 
opmærksomhede mede deet samme.



De seks læreplanstemaer

Barnets alsidige personlige udvikling:

For at kunne udevikle deeres personlighede kræver deet, at barnet mtdeer en 
anerkendeendee, lydehtr og medelevendee omverdeen. øitrnene skal opleve en accept af, 
at dee er godee nok og at dee er værdesate for deen dee nu engang er. øiådee blandet dee 
voksne i btrnehaven og blandet dee andere btrn.

øitrnene har brug for en genkendeelig og forudesigelig hverdeag for at ftle sig trygge, 
men også for en inspirerendee hverdeag. Det er vigtigt at sttte btrnene i deeres egne 
aktiviteter gennem et anerkendee samvær, hvor barnet skal have mulighede og plades 
til at opnå erfaring mede sociale fællesskaber og deervede udevikle evnen til at kunne 
handele. øitrnene sikres indefydeelse på eget liv, lege og aktiviteter, så deet styrker 
deeres interesser og glædee vede at være aktiv og skabendee.



Målet er

At btrnene mtdeer en anerkendeendee pædeagogik.

At btrnene skal opleve sig selv som værdeifuldet, opnår godee venskaber og deeltagelse 
i gruppesammenhænge.

At btrnene viser indelevelse og udevikler empati.

At btrnene er naturligt nysgerrige.

At vi skaber et miljt, hvori btrnene kan lægge grundeen til godee venskaber og at 
venskab respekteres som værdeifuldee.

At btrnene opbygger ideentitetsftlelse, selvtillide og selvværde.  

At btrnene får medeansvar, medebestemmelse og forståelse for en deemokratisk 
proces.

Det gør vi ved følgende metode/aktviteter

 øitrn skal fndee anerkendeelse og ros, for deervede at styrke barnets selvtillide.
 øitrn skal have mulighede for tæt relation til pædeagogerne. Vi gtr meget ude 

af at bydee btrn og forældere velkomne om morgenen og har altide tide til at 
vinke mede btrnene og sidedee en stunde, hvis deer er brug for deet. Man kan altide
sidedee på sktdeet af en voksen, hvis man har brug for tryghede.

 øitrn skal have mulighede for at udefoldee sin fantasi og kreativitet i leg, 
projekter og opgaveltsning. 

 At pædeagogerne ftlger barnets nysgerrighede.
 At deet enkelte barnet oplever at have indefydeelse på eget btrnehaveliv.
 At btrnene lærer at styre sine impulser i en konfikt.
 At btrnene lærer at tilsideesæte sine egne behov.
 øitrns ftlelser skal respekteres og anerkendees.
 Pædeagogerne agerer som godee rollemodeeller for btrnene. 

Børn med særlig behov

 At barnet mede særlig behov får sin problematik belyst gennem iagtagelser og 
observationer. Pædeagogerne handeler deereaer på deenne videen. 



 At deer er åbenhede og tæt samarbejdee mede forælderene omkring btrn mede 
særlige behov.

 At pædeagogen inkludeerer btrn mede særlig behov i leg og fælles aktiviteter.
 Pædeagogen bruger sine iagtagelser og observationer til at opnå en bedere 

forståelser af barnet. Dervede opnås en konkret videen om barnets behov. 
Pædeagogen skal vurdeere, hvade deer er barnets behov og tilretelægge 
pædeagogikken og handeleplan deereaer. 

 Sktnnes deet ntdevendeig arbejdees deer videere mede eksterne samarbejdespartnere i
i Helsingtr Kommune.- Herundeer talepædeagog, psykolog, fysioterapeut og 
specialpædeagogisk team.

Evaluering

Evaluering på personalemtdeer og på deen årlige pædeagogiske deag: 

 Vi vil bruge ”Alle Mede” og ”Tras Mo” til at beskrive barnets udevikling til 
forælderesamtaler. 

 Synliggtr barnets læring gennem observationer og fokuseredee fortællinger.
 Pædeagogerne vil evaluere læreplanen på personalemtdeer og bruge metodeen 

mede praksisbeskrivelser. 

Sociale kompetencer 

øiarnets sociale kompetencer udevikler sig i fællesskaber og gennem relation til andere 
btrn og voksne. 

øiarnets sociale relationer er en forudesætning for barnets trivsel og udevikling. 
Anerkendeelse af barnet er en forudesætning for at barnet kan hvile i sig selv, skabe, 
fastholdee og videereudevikle venskaber. 

øiarnet har brug for godee pædeagogiske rammer for socialsamvær, lære om hensyn til
hinandeen for at udevikle empatiske evner, som er en forudesætning for et godet 
venskab. 

øiarnet har brug for, at dee voksne omkring deet er tydelige rollemodeeller, deer har 
kompetence og værdeier – og at man altide kan komme til dee voksne, når man har 
brug for hjælp.



Målet er

 At deet enkelte barn skal indegå i et ligeværdeigt, socialt fællesskab.
 At btrn skal lære dee sociale spilleregler og udevikle empati for hinandeen, som

er ntdevendeigt for at være i samspil mede andere menneske og kunne begå sig i
deet sociale rum.

 At btrn oplever venskaber. øitrn motiveres og stttes til legegrupper og 
godee venskaber.

 At barnet udevikler empatiske evner.
 At btrnene kan hjælpe hinandeen.
 At pædeagogerne er godee rollemodeeller for barnet/btrnene. Og at dee voksne 

er tydeelige overfor barnet.
 At pædeagogerne i orde og handeling viser at dee anerkendeer barnet.
 øitrnene skal lære at tage hensyn til andere btrn og respektere deeres 

personlige valg.

Det gør vi ved følgende metode/aktviteter:

At pædeagogerne er rollemodeeller for gode social omgang mede hinandeen. 

At pædeagogerne laver aktiviteter, hvor legen er mede til at udevikle barnets 
samarbejdesevne – deete starter alleredee til ”Krummegymnastik” for dee 3-årige. Vi 
brygger videere på deete til ”leg og ideræt” i Nordekysthallen for dee 4 / 5 årige og igen 
til dee kommendee skolebtrn i deet vi kaldeer ”Filurkældeeren” ( som er 
skoleforberedeendee aktiviteter ).

At barnet lærer at vente på tur.

At barnet lærer at stå frem og være i centrum.

At pædeagogerne hjælper barnet mede at sæte orde på handeling.

Pædeagogerne opforderer btrnene til at lyte og hjælpe hinandeen for deervede at 
udevikle empati.

Børn med særlig behov

At deer laves handeleplaner for btrn mede særlig behov.

At barnet mede særlig behov er mede i fælleslege, hvor pædeagogen f.eks. tager barnet
i håndeen og guideer barnet i aktiviteterne, for at gtre barnet sikker på eget kunnen, 
så deet eaerhåndeen udevikler kompetence til at turdee selv.



 At pædeagogen etablerer små legegrupper som barnet mede særlig behov kan 
deeltage i.

I leg tages deer udegangspunkt i barnets ressource, og deer leges nogle lege barnet er 
gode til, for at barnet opnår anerkendeelse af dee andere btrn. 

Arbejdeer hen imode at barnet får venner og at dee andere btrn accepterer barnet. 

Samarbejde med forældrene for at barnet får de bedste muligheder.

Samarbejdee mede Helsingtr Kommunes specialteam og andere eksterne instanser, 
deels på konsultative mtdeer, deialogmtdeer mede forælderene og vede evt. indestillinger.  

Evaluering

Evaluering på personalemtdeer og på deen årlige pædeagogiske deag: 

 Vi vil bruge ”Alle Mede” og ”Tras Mo” til at beskrive barnets udevikling til 
forælderesamtaler. 

 Synliggtr barnets læring gennem observationer og fokuseredee fortællinger.
 Synliggtre deen pædeagogiske praksis gennem Smitemodeellen vede at forholdee os 

til og refektere over pædeagogisk praksis. 
 Pædeagogerne vil evaluere læreplanen på personalemtdeer og bruge metodeen 

mede praksisbeskrivelser. 

Sproglig udvikling

øiarnets sprog udevikles vede at barnet anvendeer deet i forskellige kontekster. 

øiarnets mange sprog, som f.eks. talesprog, billedesprog og kropssprog bruger barnet 
til at udetrykke egne tanker og ftlelser. Udevikling af barnets sprog foregår i relation 
og kommunikation barn til barn – barn til voksen. Sproget er en vigtig byggesten for 
hele barnets udevikling og en forudesætning for at lære. øiarnet skal lære at bruge 
sproget til at give udetryk for egne meninger, forhandelinger og til at argumenterer. 
øiarnet skal opleve, at sprogforståelse giver deet mange mulighedeer.

Mangel på orde er et stort problem for mange btrn. øitrn har brug for at kunne sæte
deeres egne orde på deet, dee oplever, tænker og ftler for at være en deel af legen og 
samværet.

Målet er

At deer arbejdees mede sproglig udevikling på et htjt fagligt niveau, herundeer at benyte 
os af LæseLeg som er et konkret pædeagogisk redeskab, deer gtr deet let at arbejdee mede
deialogisk læsning – og deermede styrke btrns sprog og evne til at indegå i 



fællesskaber. I deialogisk oplæsning tvinges btrn til at refektere over bogens 
handeling og aktivt deeltage i oplæsning via sproget.

At btrnenes sproglige kompetencer stttes vede at btrnene opmuntres til at bruge 
sproget på mange mådeer, f.eks. til kommunikation og leg mede sproget.

At btrnene vil udevikle sig hen imode en sproglig kompetence, så btrnene bliver 
bevideste om sproget, at dee bådee htrer hvade deer siges, og hvordean deet siges. 

At btrnene gtres opmærksom på at deet at bandee ikke er hensigtsmæssig, samt at 
dee taler pænt til hinandeen.

At stuerne om formidedeagen, når btrnene holdeer frugtde, kan arbejdee mede 
sprogstimulation og htjtlæsning.

At vi samles hele institutionen og synger fere gange om ugen – i november og 
deecember månede hver formidedeag, når vi tver samlerne til vores kirkekoncert.

At dee voksne italesæter handelinger og omverdeen for btrnene og på deenne mådee 
udevideer btrnenes ordeforråde.

Det gør vi ved følgende metode/aktviteter

 øitrnene kommunikerer og indegår i samtale mede andere btrn og 
pædeagogerne.

 Pædeagogerne skal skabe et miljt deer motiverer barnet, så deet får erfaring 
mede at give udetryk for sin mening, argumentationer, nuancere og træfe 
egne valg. 

    At pædeagogerne benævner deet dee gtr og deet barnet gtr alt eaer barnets 
sproglige kunnen, sæter orde på handeling, benævne begreber og gennem leg
at motivere barnet til sproglig udevikling.

    At deer i samarbejdee mede kommunens talepædeagog etableres en 
sproggruppe i btrnehaven for max. Fire btrn som kunne have godet af ekstra 
sprogstimulation. Dete udeftres i praksis af deen sprogansvarlige.

 øitrnene arbejdeer mede sange og sanglege, htrer historier (oplæsning og frit 
fortalt ) i bådee planlagte og i spontane situationer.

 øitrnene får læst htjt eller fortalt historier. De sttrste btrn får læst fortsate 
historier i ”Filurkældeeren” som f.eks. Emil fra Ltnneberg.

 Vi har et tæt samarbejdee mede kommunens talepædeagog omkring dee btrn, 
som har sproglige vanskelighedeer.

 Børnene sprogtestes inden de er 3,4 måneder og igen inden skolestart – et 
samarbejde mellem børnehaven og forældrene.



Børn med særlig behov

Vi er opmærksomme på, at nogle btrn har behov for et særlig sprogforltb, deet kan 
deels være sprogpædeagogen btrn mede sproglige vanskelighedeer eller 
talepædeagogen, deels btrn deer har brug for en ekstra indesats i btrnehaven og 
hjemmet.

Der er tæt samarbejdee mede forælderene til btrn mede sproglige problematikker.  

Pædeagogen arbejdeer eaer behov mede:

         At give barnet tide og rum til at blive forstået. 

         At pædeagogerne benævner deet hun gtr og deet barnet gtr og sæter orde på 
handeling.

         At gå fra i mindere grupper, læse, fortælle, spille spil mm.

         At arbejdee mede små sproggrupper.

         At superviserer forældere mede ideeer til sproglig indesats i hjemmet.

Pædeagogen og forælderene samarbejdeer mede sprogkonsulenterne om barnets behov
for sproglig stimulation. Vores sprogansvarlige har altide forskellige spil og btger klar 
til forældere, som tnsker at kunne hjælpe barnet hjemme. Disse kan hjemtages eaer 
aaale mede deen sprogansvarlige.

Evaluering

Evaluering på personalemtdeer og på deen årlige pædeagogiske deag: 

 Vi vil bruge ”Alle Mede” og ”Tras Mo” til at beskrive barnets udevikling til 
forælderesamtaler. 

 Synliggtr barnets læring gennem observationer og fokuseredee fortællinger.
 Synliggtre deen pædeagogiske praksis gennem Smitemodeellen vede at forholdee os 

til og refektere over pædeagogisk praksis. 
 Pædeagogerne vil evaluere læreplanen på personalemtdeer og bruge metodeen 

mede praksisbeskrivelser. 



Krop og bevægelse:

Der arbejdees mede at stimulere btrnenes motorik og sansemotoriske udevikling. 
Pædeagogerne skal inspirere deem til bevægelse gennem såvel struktureredee som 
ustruktureredee aktiviteter. 

Dete ude fra deen tanke at deet er essentielt for btrnenes generelle udevikling, at dee er 
i besidedeelse af en gode motorik, samt at dee er gladee for at bevæge sig. Dete er mede 
til at undeersttte btrnenes personlige og sociale kompetence, som er vigtige for 
deeres trivsel. Motorikken er ligeledees vigtigt i forholde til at kunne deanne relationer. 

I forholde til bevægelsesplanlægning tages deer htjdee for htjdee for btrnenes 
læreforudesætninger, samt hvilket indeholde, deer skal være deer, hvor deer arbejdees mede 
bevægelse. 

Det er vigtigt for btrnene, at dee opnår et feksibelt læringsmiljt, hvor dee kan agere 
på fere mådeer, samt et feksibelt læringsmiljt deer skaber plades til btrn mede særlige 
behov. 



Målet er

At barnet får mulighede for udevikling af sine kropslige kompetencer, fnmotorik og 
grov-motorik.

At deer arbejdees mede sansemotorik.

At barnet opnår kompetencer, deer gtr deet muligt at deeltage i sociale kontekster.

At barnet opnår selvregistrering, ”hvade kan min krop” – ”hvade gtr jeg.”

At barnet skal have mulighede for at deeltage i et udeviklingsstttendee samspil mede 
pædeagogerne.

At deet pædeagogiske personale skaber plades til feksible læringsmiljter.

At deet pædeagogiske personale motivere barnet til udefoldeelse og selv er aktivt 
deeltagendee.

At deet pædeagogiske personale arbejdeer ude fra et barneperspektiv.

At barnet mtdeer anerkendeelse for deeres motoriske kunnen.

Det gør vi ved følgende metode / aktviteter.

 Der arbejdees mede bevægelse i kældeeren ( Krummegymnastik ), i 
Nordekysthallen, på legepladesen og i naturen.

 Opfordere og motivere barnet til bevægelse.
 Lave struktureredee aktiviteter i hallen, deer er mede til at stimulere btrnenes 

sanseintegration, herundeer stimulation af deeres forskellige sanser. – F.eks. 
tje-hånde koordeination, gynge, eller snurre rundet som sæter gang i deen 
vestibulære sans. 

 Give barnet mulighede for fnmotoriske udeforderinger, vede f.eks. at klippe, lave 
perler, puslespil, selv tage ttj på, male, tegne m.m.

 Vi leger sanglege mede motoriske tvelser, f.eks. ”Alle mine kyllinger kom 
hjem”,  ”Jeg gik mig over St og Lande” og ”Her kommer vi”.

 At deer stttes op omkring barnets egne initiativer og anerkendee deeres 
formåen.

 Vi holdeer DGI-uge i juni månede, hvor vi hver deag leger bevægelseslege på 
boldebanen vede ”øitlgen” for alle btrn og hver deag introdeucerer en ny leg. 

 Skovens rammer bliver anvendet til at udefordere btrnene kropsligt, klatre, ltbe, 
hoppe mm.

 Der sætes fokus på hvade vil/tnsker barnet/btrnene. (Medeindederagelse). 

Børn med særlige behov.



Der arbejdees mede at skab feksible læringsmiljter for btrn mede særlige behov. Mede 
feksible læringsmiljter kan barnet / btrnene mede særlige behov tilgodeeses. Et 
feksibelt læringsmiljt indeebærer, at pædeagogen skaber fere slags læringsmiljter, 
hvor aktiviteterne tilpasses deet enkelte barns forudesætninger. Det kan f.eks. være 
vede mindere grupper i hallen eller fere forskellige aktiviteter at vælge imellem. 

 Arbejdee mede barnets motoriske behov, vede at pædeagogen træner barnet 
f.eks. gynge = sansemotorisk træning – kravle – krybe se barnets specifkke 
behov og udevikle deerfra.

 Samarbejdee mede forælderene.
 At pædeagogen anvendeer dee deaglige observationer til at tilpasse niveauet til 

deet enkelte barn.
 Der samarbejdees mede motorik konsulent / fysioterapeut omkring btrn mede 

særlige behov, f.eks. grov-motoriske udeforderinger og mangler.

Evaluering

Evaluering på personalemtdeer og på deen årlige pædeagogiske deag: 

 Vi vil bruge ”Alle Mede” og ”Tras Mo” til at beskrive barnets udevikling til 
forælderesamtaler. 

 Synliggtr barnets læring gennem observationer og fokuseredee fortællinger.
 Synliggtre deen pædeagogiske praksis gennem Smitemodeellen vede at forholdee os 

til og refektere over pædeagogisk praksis. 
 Pædeagogerne vil evaluere læreplanen på personalemtdeer og bruge metodeen 

mede praksisbeskrivelser. 

Natur og naturfænomener

øitrnene skal opleve glædeen vede at være og lære i naturen, hvilket skal bruges som 
et kundeskabsområdee. øitrnene skal opleve naturen som et rum til at udeforske 
verdeen. Naturoplevelserne giver btrnene en ftlelsesmæssig, kropslige og kognitiv 
udevikling. øitrnene oplever naturen mede alle sanser, og pædeagogerne skal vise 
btrnene vejen til spændeendee oplevelser i naturen. øitrnenes egne projekter i 



naturen skal respekteres og btrnenes naturlige fordeybelse i projekterne 
undeerbygges af pædeagogerne. 

Målet er

At lære btrnene om naturen vede at tage udegangspunkt i btrnenes egne projekter, 
hvor deeres fantasi og kreativitet er i htjsædeet. 

At barnet skal opleve dee fre årstideer gennem eksperimenterer mede ex vinde, vejr, 
vande, farver, planter.

At udeforske naturen, eksperimenterer mede naturfænomener.

At barnet lære respekt for vores natur, f.eks. ikke at knække små grene af træerne, 
samt at smidee afalde på ture mm.

At btrnene tager materialer fra naturen mede hjem og undeerbygger dee forskellige 
naturfænomener mede opklaring og snak om, hvade man kan fndee i naturen. 

At btrnene lære om naturen på mange mådeer F.eks. deyr (vi har kaniner og htns i 
btrnehaven ), menneskekroppen, planter mm.

At btrnene får oplevelser på skovture og legepladesen til eksperimenterendee leg og 
videen om naturfænomener.

At btrnene proflerer sig af nysgerrige pædeagoger, deer viser interessante emner 
eller undeersttter btrnenes egne emner op.

At vi ser på detdee deyr og taler om, hvade dee hededeer og hvor dee lever. Vi har detdee deyr 
på deisken i btrnehaven; bådee dee voksne og btrnene tager deyrene mede, hvis vi fndeer
nogle på vores vej. Dtdeen er en deel af livet.

At vi hvert år udeklækker egne kyllinger via et rugeanlæg, som står på deisken i 
ktkkenet. Hervede får btrnene en konkret oplevelse af, hvade deer sker fra æg til htne.

Det gør vi ved følgende metode/aktviteter

 At btrnene motiveres til udeeliv på legepladesen og på ture. Vi er udee hver deag
i al slags vejr.

 At pædeagogerne bygger videere på btrnenes egne ideeer og interesse for 
oplevelser i naturen.



 At tage på ture til naturområdeer og bruger deet som udeviklingsrum, hvor 
btrnene har mulighede for at udeforske, opleve og få relevant erfaring om 
naturen.

 ”Tage naturen mede hjem til btrnehaven” vede at btrnene indesamler 
materialer, og deet eaerftlgendee bruges til at udeforske og undere sig over 
naturen. 

 øiruge naturvejledeere for at udedeybe et emne, f.eks. rævetur i Nyrup Hegn og 
at fndee skovnissen til jul og være mede til at fodere skovens deyr.

 At ture går til faste områdeer i skoven, hvor vi oae vendeer tilbage – Shelteren 
i Edeens Have er et fast udefuktsmål, hvor vi bl.a. arbejdeer mede 
skovmatematik mede dee ældeste btrn – også kaldeet ”muse-skolen”.

 I hjemmemiljtet bruges legepladesen som naturens udeviklingsrum. Der er 
mange mulighedeer for oplevelser i ”skoven”, gemmekroge, sandekassen, 
bakken osv. 

 I nærmiljtet går vi ture (skoven og strandeen ) og bruger kælkebakken på 
legepladesen om vinteren.

 øitrnene gtres bekendet mede hvade deyrene, planterne og naturfænomener 
hededeer, vede at pædeagogerne benævner deem og underes sammen mede 
btrnene.

 Pædeagogerne skal være nysgerrige og formidele deeres videen om naturen til 
btrnene.

Børn med særlig behov

 Pædeagogerne fndeer ude af hvor barnets interesse er for naturoplevelser. 
Mtdeer barnet gennem deets interesse og udeforsket og undeerstger naturen 
sammen mede barnet, inviterer en eller fere btrn mede i legen. Pædeagogen 
får barnet mede i fællesskabet og strger for at være obs. på barnet mede 
særlig behov.

Evaluering

Evaluering på personalemtdeer og på
deen årlige pædeagogiske deag: 



 Vi vil bruge ”Alle Mede” og ”Tras Mo” til at beskrive barnets udevikling til 
forælderesamtaler. 

 Synliggtr barnets læring gennem observationer og fokuseredee fortællinger.
 Synliggtre deen pædeagogiske praksis gennem Smitemodeellen vede at forholdee os 

til og refektere over pædeagogisk praksis. 
 Pædeagogerne vil evaluere læreplanen på personalemtdeer og bruge metodeen 

mede praksisbeskrivelser. 

Kulturelle udtryksformer og værdier

øitrnenes glædee vede kunst og kultur skal stimuleres. Pædeagogerne skal formidele 
kultur til btrnene i deeres hverdeag, devs. at pædeagogerne skal være 
kulturformideler/kulturbærer. De kan være kulturelle værdeier, deer omhandeler husets 
og omverdeenens tradeitioner såsom jul, påske, fastelavn, ftdeselsdeage, eller projekter 
hvor btrnene får videen om andere kulturer, teater, kunst m.m.

øitrnene oplever kultur i såvel deeres egne projekter, som i temaer deer i en periodee 
sætes fokus på læring om kultur, f.eks. deen årlige Kirkekoncert til jul, hvor vi tver 
nye salmer og synger i kirken for btrnenes familier, tur til Louisiana mede 
undeervisning af kunstvejledeer, teater for alle btrn m.v.

Målet er

øitrnene skal have mulighede for at afprtve sig selv i et bredet spekter af kulturelle 
udetryksformer.

Der skal skabes et udeviklingsrum for btrnene, deer lægge op til mange 
forskelligartedee projekter i leg og planlagte aktiviteter.

øitrnene motiveres til forskellige udetryksformer som f.eks. derama og deans.

Udefugter kirker, teater og museer.

øitrnene får videen om kulturelle udetryksformer vede at bruge sig selv som akttr i 
forskellige kontekster. 

At btrn oplever glædee vede at udefoldee sig i forskellige deanse, derama, sang og leg. 

At btrnene motivers til at afprtve og udevikle mange forskellige udetryksformer. 

At btrnene får kendeskab til forskellige tradeitioner. 



Det gør vi ved følgende metode/aktviteter

 Vi prioriterer at btrnene tilbydees forskellige aktiviteter såsom bevægelse, 
deans, derama, sang, sanglege og htjtlæsning.

 Pædeagogerne skal vise btrnene vej til forskellige kulturelle udetryksformer, 
vede aktivt at deeltage i forskellige projekter som gamle sanglege, tegne, 
modeeller, male, spille teater mm. 

 øiestg af Asger og hans Hateteater, hvor btrnene selv spiller teater for dee 
andere btrn.

 øitrnene skal have mulighede for at afprtve og eksperimenterer mede egne 
udetryksformer, hvori deer indegår forskellige materialer som fx 
udeklædeningssttj, tegning, maling, ler, modeellervoks, ansigtsmaling mm så 
barnet kan udetrykke sig kunstnerisk.

 At pædeagogerne planlægger aktiviteter mede deen deanske kultur til dee deanske 
htjtideer, fastelavn, påske, jul mm.

 øitrnene lærer om andere kulturer.
 At dee kommendee skolebtrn kommer på kunstmuseum, f.eks. Louisiana i 

Humlebæk.
 At arbejdeer mede ”Danmark i gamle deage”, hvor vi bestger ”Hammermtllen”, 

Den gamle mtlle i Ålsgårdee og ”Anes Hus”, hvor lokale guideer fortæller 
btrnene om historien bag bygningerne.



 Børn med særlig behov
 Der arbejdees mede at skabe feksible læringsmiljter for btrn mede særlige 

behov. Mede feksible læringsmiljter kan barnet / btrnene mede særlige behov 
tilgodeeses. Et feksibelt læringsmiljt indeebærer, at pædeagogen skaber fere 
slags læringsmiljter, hvor aktiviteterne tilpasses deet enkelte barns 
forudesætninger. 

 øiarnet integreres i f.eks. teater mede en rolle, deer er tilpasset barnets 
kompetencer. øiarnet leger forskellige fgurer og klædeer sig ude. 

 øiarnet integreres i aktiviteterne i hverdeagen og opforderes til ex at skabe kunst
gennem tegning, male, modeellerer mm. øiarnet kommer mede på museer i deet 
omfang deet kan klare deet (f.eks. Hvis deer er for mange indetryk ).

Evaluering

Evaluering på personalemtdeer og på deen årlige pædeagogiske deag: 

 Vi vil bruge ”Alle Mede” og ”Tras Mo” til at beskrive barnets udevikling til 
forælderesamtaler. 

 Synliggtr barnets læring gennem observationer og fokuseredee fortællinger.
 Synliggtre deen pædeagogiske praksis gennem Smitemodeellen vede at forholdee os 

til og refektere over pædeagogisk praksis. 
 Pædeagogerne vil evaluere læreplanen på personalemtdeer og bruge metodeen 

mede praksisbeskrivelser. 

Børn med særlige behov

Ålsgårdee øitrnehaves vision er at skabe et trygt og udeviklendee miljt, deer i videest 
mulig omfang tager hensyn til deet enkelte barns indeivideuelle behov. 

Det er vores mål, at alle btrn oplever sig som en deel af gruppen, og at deer arbejdees 
mede et inkludeerendee miljt, hvor alle btrn indederages i fællesaktiviteter. Vi arbejdeer 
for, at alle btrn opnår at have en ven i btrnehaven. Vi anvendeer metodeer i leg, hvor 
alle btrn kan indederages i forskellige fælleslege og aktiviteter på trodes af deeres 
forskellige forudesætninger.

Pædeagogerne vil arbejdee mede rummelighede i btrnehaven vede at være bevideste om, 
at pædeagogen er barnets ”adevokat” mede henblik på at barnet har et godet btrneliv. 
øiarnets pædeagog sæter sig inde i barnets behov og handeler pædeagogisk målretet på
deenne videen.



I tilretelæggelsen af læringsmiljtet skal deer tages hensyn til btrns forskellige 
forudesætninger.

Vi skal have samarbejdet med forældrene i fokus gennem de forskellige forløb.

Mål for rummelighed:

 At btrn mede sproglige, sociale, miljtmæssige eller emotionelle problemer, får 
deeres problematik belyst gennem iagtagelser og observationer.

 At pædeagogerne handeler målretet på deenne videen.
 At deer er åbenhede og tæt samarbejdee mede forælderene omkring btrn mede særlige

behov.
 At vi eaer behov udearbejdeer en DPU i samarbejdee mede konsulenter fra 

Specialpædeagogisk Team i Helsingtr Kommune.
 At vi bruger øitrn og Ungeforvaltningens psykolog og talepædeagog.
 Dete vil vi undeersttte mede konstruktivt samarbejdee mede vores 

samarbejdespartnere i Helsingtr Kommune, for deermede at give barnet/btrnene, 
dee bedeste mulighedeer for et godet btrneliv. 

Dokumentaton

Dokumentation er vores mådee at gtre deet pædeagogiske arbejdee synlige overfor 
forældere, politiker og fagcenter. Det er et godet arbejdesredeskab for pædeagogerne at 
gå i deialog mede btrnene og forælderene om vores praksis.
Personalets refeksion over deet pædeagogiske arbejdee, er vigtig for udeviklingen af 
vores pædeagogik i btrnehaven.  



Dokumentationen har betydening i forholde til at fastholdeer vores mål og synliggtre 
deen pædeagogiske praksis.

Til forældrene

 Pædeagogerne vil skrive på tavlen, hvade btrnene oplever/lærer i btrnehaven. 
Samtideig vil vi bruge vores hjemmesidee og Facebook til at holdee forælderene 
orienteret om, hvade vi laver i btrnehaven. Der ligger fast månedeskalendeer på 
vores hjemmesidee, som opdeateres deen sideste deag i hver månede.

 Vi vil bruge ”Alle Mede” og ”Tras Mo” til at beskrive barnets udevikling til 
forælderesamtalerne, som vi afoldeer en gang om året.

 Vi vil have en deaglig og åben deialog mede forælderene om deeres btrns trivsel.
 Forælderene modetager et nyhedesbrev 4 X året.
 Evalueringsskemaer til brug for deaglig praksisbeskrivelser.

Pædagogisk udvikling

 Vi vil evaluere årsplanen.
 Vi vil indederage btrnene i dee pædeagogiske principper.
 Vi vil refektere over deen pædeagogiske faglighede og udevikling i mange rum.

Overgang mellem børnehaven og skolen:

Det år, hvor barnet fyldeer seks, skal barnet begyndee i skole i Helsingtr Kommune. 
Vi arbejdeer på, at alle btrn kan begyndee i skole, når dee nærmer sig skolealdeeren og 
anbefaler kun i særlige tilfældee, at barnet skoleudesætes.

Det sideste år barnet går i btrnehave, bliver barnet ”Filur” og skal til at 
skoleforberedees i deet som vi kaldeer Filurkældeeren. Indeen vi begyndeer Filurkældeeren 
(typisk i begyndeelsen af september månede) indekaldeer vi til forælderemtdee i 
btrnehaven for alle flurforælderene. Her kommer også repræsentanter fra 
Apperupskolen, som er deen skole, som vi afgiver fest btrn til. Skolen præsenterer 
deeres forventninger til dee kommendee skolebtrn – og forældere og vi udelevere et 
materialesæt, hvor vi har beskrevet vores forventninger til btrnene – hvade dee skal 
kunne, når dee nærmer sig skolestart. Alle btrn skrives op til skole i november 
månede, medemindere andeet er aaalt mede btrnehaven. I februar månede indekaldeer vi til
konsultation, hvor vi fortæller, hvordean deet går mede btrnene og hvade vi evt. skal 
arbejdee mede frem til skolestart i maj månede. 



Filurkældeeren er vores skoleforberedeelse for dee kommendee skolebtrn en gang om 
ugen – oae om torsdeagen. Her lærer btrnene vigtige kompetencer for at kunne 
begå sig i en skoleklasse og devs. at vi ikke udeelukkendee arbejdeer mede tal og 
bogstaver… Vi plejer at begyndeer forltbet mede at være i Shelteren i Edeens Have, 
hvor vi arbejdeer mede udeematematik og opgaver i naturen undeer temaet ”Muse-
skolen”. Her lærer btrnene mængdeebegreber, sttrrelser og tal via leg i skoven. De 
tver sig også samtideig på at gå på tur – og dee voksne har typisk tildeelt deem en fast 
”skov-makker”, som dee skal gå sammen mede og arbejdee sammen mede omkring 
opgaverne. De skal tve sig i at være i et fast, struktureret forltb tilretelagt af 
voksne og at deen voksne er en autoritet – devs. at man gtr, som deen voksne siger. 
Vi har også fere temaer i ltbet året – og btrnene skal også mede på længere ture ude 
af huset, på museer og bestg forskellige stedeer.

Om foråret, hvor btrnene skal begyndeer i skole til august, skal vi på skolebestg på 
Apperupskolen mede dee btrn, som skal gå deer. Desværre kan vi ikke komme på bestg
på alle skoler (vores btrn går typisk på Apperupskolen, Skorpeskolen, Hornbækskole
og Lilleskolerne ), men opforderer forælderene til at tage på bestg mede deeres barn på 
barnets kommendee skole. Vi overlevere btrnene til dee skoler som tnsker deet og alle 
btrn laver en plakat i Filurkældeeren, som fortæller noget om deem og deeres 
btrnehavetide. Den plakat får dee mede til skolerne.

I 2018 fk vi mulighede for at deeltage i et brobygningsprojekt mede Apperupskolen, 
hvor vi havdee bestg af 1.D, som lavedee ”undeervisning” mede vores kommendee 
skolebtrn. Vi fk også mulighede for at henlægge vores Filurkældeer oppe på 
Apperupskolen i hele april 2018, hvilke gav btrnene mulighede for at se skolen og 
hilse på lærerne, pædeagogerne og deeres gamle btrnehavevenner. Dete gav en langt
sttrre ro og tryghede for btrnene, at dee nu havdee fået billedeer på deet, som dee voksne
talte om hele tideen, nemlig skolen.

Vi har et tæt og godet samarbejdee mede Apperupskolen og Hellebækskolen ( som er 
deistriktsskoler) og stiller altide gerne op, hvis skolerne vil have mere videen om vores 
btrn – selvftlgelig altide mede forælderetilsagn.



Privatnsttutonen Ålsgårde Børnehave 2018/19.
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