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Læringsforståelse 
Læring og udvikling foregår i fællesskabet, når barnet trives i trygge og positive rammer. Gode 

relationer og tryghed er forudsætning for, at børnene erhverver sig læring og erfaring i forskellige 

sammenhænge og situationer. Dette gælder både i organiserede og planlagte aktiviteter samt 

spontane lege – alle i samværet med de andre børn. 

Børn lærer ved at møde reaktioner på deres initiativer fra omgivelserne og har brug for et 

støttende læringsmiljø med professionelle voksne, som er bevidste om deres ansvar som 

rollemodeller, og som også giver mulighed for, og bakker op omkring, børnenes naturlige 

nysgerrighed. 

Inklusion og ICDP 
I Børnehuset Mols arbejder vi ud fra Syddjurs Kommunes inklusionsgrundlag. Vi har fokus på at 

skabe gode og trygge relationer til børnene og børnene imellem. Vi har en anerkendende tilgang1 

til det enkelte barn og har fokus på, at alle børn skal have mulighed for aktivt at indgå i, og føle sig 

som en del af, fællesskabet. 

Børn udvikler identitet og selvværd gennem oplevelsen af at høre til og være gode nok. I 

Børnehuset Mols tager vi udgangspunkt i barnets og familiens ressourcer i et inkluderende miljø. 

For at understøtte dette, er ICDP gjort til en naturlig del af Børnehuset Mols. ICDP er en relations- 

og ressourceorienteret pædagogik, hvor vi støtter barnets udvikling gennem alle samspilstemaer: 

Tema 1-4 handler om kontakten = omsorg og følelser og tema 5-7 handler om læring, mens tema 

8 har fokus på grænsesætning. 

 

 

 

 

 
  

                                                 
1
 Se inklusionsgrundlag for Syddjurs kommune 



Lærerplaner for Børnehuset Mols 25-01-2017 

 

 

Side 4 af 27 

VIDA –Faglig standard 
I forbindelse med forløbet med VIDA har vi udviklet en faglig standard. Vi arbejder med temaer i 

løbet af året, som vi planlægger ud fra en handleplan, der indeholder følgende punkter: 

 Aktivitet 

 Pædagogisk indhold 

 Tidsramme 

 Ansvar, roller 

 Evalueringsansvar 

 Rammer, læringsmiljø 

 Periode, milepæle, tegn 

 Ressourcer 

 Alternativer 

 Formidling. 

Temaet bestemmes på personalemøder med udgangspunkt i årshjulet, årstiderne, børnegruppens 

behov eller aktuelle problemstillinger. At arbejde ud fra tema og handleplan giver dagligdagen 

mening og giver mulighed for fordybelse og ikke mindst læring. Læreplanerne er altid 

indeholdt i handleplanen, og de enkelte temaer i læreplanen er derfor løbende i spil i forhold til de 

forskellige temaer. 
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Børn med særlige behov 
For børn med særlige behov gælder de samme læringsmål, men med endnu større individuelle 

hensyn og med den støtte, der er nødvendig for det pågældende barn. Alt efter behov kan der 

laves specielle lærerplaner for børn med særlige behov. 

SMTTE-modellen 
SMTTE-modellen beskriver og disponerer forholdet mellem sammenhængen, mål, tegn, 

evaluering og tiltag. Lærerplanerne for børnehaven og vuggestuen er bygget op om 6 områder:  

Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer), Sociale kompetencer, Sprog, 

Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier. 

Hvert område er beskrevet over SMTTE-modellen. 
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Børnehaven 
 

 

 

Sociale Kompetencer 

 

Sammenhæng: 
Sociale kompetencer udvikles i gode relationer, venskaber og fællesskaber. Udvikling sker 

sammen med andre, og man lærer i sammenhæng og i leg med andre. Børn afprøver og 

eksperimenterer og finder på den måde ud af, hvordan verden hænger sammen. 

 

Børnehavens børn er inddelt i tre aldersopdelte grupper med mulighed for fællesskab grupperne 

imellem. 
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Alle ansatte har gennemgået ICDP kursus2 – og to medarbejdere har gennemført VIDA-

uddannelse3. 

Vi er bevidste om, at det er vigtigt, at børnene kan udtrykke egne følelser og behov. 

Gennem legen og de udfordringer, der ligger i at være en del af fællesskabet, opøves bl.a. evnen 

til samarbejde og konfliktløsning. 

 

 
Mål og visioner 
Børnehaven har som mål at medvirke til at: 

 Skabe robuste børn 

 Lære børnene at indgå i sociale sammenhænge og kunne begå sig socialt 

 Børnene kan at forstå og sætte ord på andres udtryk både kropslig og verbalt 

 Lære børnene at være empatiske 

 Børnene kan opbygge venskaber og være en god kammerat 

Et barn skal lære at se værdien i fællesskabet og opleve sig selv som en værdifuld medskaber og 

deltager i et udviklende fællesskab. 

 

Tegn: 
At børnene: 

 At vi ser børnene selv forsøger at løse deres konflikter 

 Legen lykkes 

 Glade og harmoniske børn, der kan rumme hinanden 

 Når et barn hjælper et andet 

 Når vi ser de lytter og svarer  

 Når de inviterer andre ind i legen 

 Når børnene har lyst til at være midtpunkt 

 Når der laves legeaftaler 

 

Evaluering: 
Se fælles evalueringsafsnit 

 

Tiltag: 
Vi skal: 

 Være gode rollemodeller 

 Hjælpe med at se nye venskaber 

 Hjælpe dem ind i fællesskabet 

 Øve barnets opmærksomhed på egne og andres følelser og sætte ord på følelser 

 Lave små grupper med 1 voksen 

 Sætte lege i gang/være med/stille opgaver - understøtte legen og være med på sidelinjen 

 Lave dialogisk læsning 

 Lave små legegrupper 

 Arbejde for, at der ingen mobberi er “Fri for mobberi” fra Mary Fonden 

                                                 
2
 ICDP ”International Child Develoment Programme” : Relationskompetance, lydhørhed og empati I tanke og handling 

3
 VIDA – Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Effekterne af VIDA er positive på udvalgte parametre for børns 

trivsel. Programmet kan bidrage til at reducere emotionelle problemer og adfærdsproblemer blandt alle børn samt mindske 

kammeratskabsproblemer for børn af anden etnisk herkomst end dansk. 

http://www.maryfonden.dk/da/fri-for-mobberi
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 Inddrage PPR, når der er behov for det 

 Have fokus på særlig pædagogisk indsats og møde børnene og deres særlige behov 

 Synliggøre og anerkende, når børn selv klarer konflikter eller kommer og beder om hjælp til 

at klare konflikter 

 Optage videoer af børnenes leg, for observation af samspil, til det pædagogiske arbejde 

 Skabe ro og fordybelse til leg og fællesskab 

 Lære børnene at samarbejde   

 Inddrage børnene i beslutningsprocesser 

 Inddrage forældre i legeaftaler 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Sammenhæng: 
Traditioner er vigtige, og derfor skal vi holde dem i live, så længe de har betydning. 

 

 

Mål/visioner: 

Barnet skal møde andre kulturelle udtryksformer og værdier, så de bliver bekendte med og 

bevidste om forskellige kulturer. 

Barnet skal have mulighed for at stifte bekendtskab med og respektere forskellige kulturer i det 

danske samfund, med vægt på danske traditioner og dansk kultur.  

Barnet skal opleve forskellige kulturelle udtryksformer såsom teater, musik, drama, maleri, tegning, 

modellering og billedkunst.  

Barnet skal lære at arbejde kreativt med forskellige materialer. 

 

Tegn: 
 Lyst til at deltage, begejstring og forståelse for sig selv og andre 

 Nysgerrighed 

 Lyst til at synge  

 Fortæller om oplevelser 

 Ved hvordan man agerer i forskellige situationer 

 Interesse for verden omkring os 

 Glæde ved bøger 

 Vil vise egen kunst på væggene 

 Optræde for hinanden 

 Kan huske traditioner fra gang til gang 

 Barnet viser glad, hvad det har lavet 

 

Evaluering: 
Se fælles evalueringsafsnit 

 

Tiltag: 
At børnene: 

 Fejre højtider (fødselsdage, fastelavn, kirke, Sct.Hans, påske, høst, jul) 

 Bruge bøger fra biblioteket og iPad  
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 Udklædningstøj 

 Besøge steder i nærområdet (Fregatten, Glasmuseet, Farvergården, Lyngparken, Bibliotek, 

Kirken, containerpladsen, Brandstation osv.) 

 Har studerende/forældre og lignende med anden baggrund 

 Teater/sang  

 Bedsteforældredag og lignende 

 Børnene bliver præsenteret for et bredt udvalg af forskellige kulturelle udtryksformer, det 

mener vi er vigtigt. 

 Det er vigtigt at børnene får lov til at eksperimentere med støtte fra engagerede voksne, 

som selv er aktive deltagere. 

 Forskellige familiekulturer 

 Lyngparken - fælleshave4 

 Sange/sanglege, musik 

 Maleværksted, grov værksted, symaskine/stof 

 

 

  

                                                 
4
 Formålet med samarbejdet med Lyngparken er at bruge hinandens ressourcer på tværs af generationer, vi mødes i 

samarbejdet med have til mave projekt og andre fælles aktiviteter. 
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Alsidig personlig udvikling 
 

Sammenhæng: 
Det er i mødet med omgivelserne, at børn udvikler deres personlighed. Børn spejler sig i andre 

børn og voksne og trives bedst i en omverden, der er anerkendende og medlevende. Et barn skal 

opleve sig selv som et unikt menneske fyldt med muligheder, succesoplevelser og med betydning 

for andre. 

En positiv selvopfattelse er gennem opvæksten helt afhængig af relationer med andre. 

Barnet udvikler sig fra, kun at forhold sig til familien, til at indgå i et større fællesskab på stuen og i 

hele børnehaven. 

Alt fast personale på ICDP kursus. 

VIDA. 

 

Mål/visioner: 
At børnene  

 Udvikler selvværd og selvtillid samt en forståelse for, hvad de selv kan og vil 

 At barnet føler sig betydningsfuldt og værdsat 

 At styrke barnets integritet og dermed tolerance i forhold til forskellighed og mangfoldighed 

 Udvikle sig til et selvstændig individ 

 Udtrykke egne ønsker og behov 

 Være nysgerrig og turde prøve nye ting 

 At få skabt rum for tryghed og udvikling igennem anerkendelse 

 Opleve tryghed, anerkendelse, omsorg og succesoplevelser 

 Indgå i relation med andre børn og voksne 

 Kunne overskride egen grænser og sige til og fra 

 

 

 

Tegn: 
At børnene: 

 Mestrer ting der har været en udfordring 

 Synlige relationer - øjenkontakt og lignende 

 Udtrykke følelser og egne behov 

 At børnene er nysgerrige og fordyber sig 

 Deltagelse i hverdagen 

 Positive forandringer i relationer 

 Udtryk for ny kunnen 

 At barnet tager initiativ og deltager i samling og andet fælles 

 At barnet tør henvende sig 

 

Evaluering: 
 Små videooptagelser med henblik på relationsarbejdet 

 Praksissituationer - skemaer 

 Børnemapper, Ipad - børnenes egen dokumentation - dagens fotograf  

 Stuemøder 

 



Lærerplaner for Børnehuset Mols 25-01-2017 

 

 

Side 11 af 27 

Tiltag: 
 ICDP - mere opmærksomhed og erfaring/viden omkring relations- og ressource arbejdet 

 Fleksibilitet i forhold til barnets behov 

 Vi arbejder på tværs af grupper 

 Benævne børns handling og følelser 

 Lave individuelle handleplaner 

 Give børnene udfordringer i forhold til deres personlige ressourcer 

 Vi vil se på børnene individuelt og handle derudfra. Det gør vi ved at arbejde bevidst med 

deres stærke sider og styrke deres svage sider. Vi anerkender alle følelser og hjælper 

børnene med at give udtryk for dem, forstå dem og sætte ord på 

 Vi styrker børnenes selvværd ved bevidst at give dem succesoplevelser og udfordrende 

opdagelser og ved at inddrage dem i dagligdagens gøremål 

 Vi vil styrke børnenes evne til at blive selvhjulpne og give det enkelte barn tid og 

muligheder for at udvikle sine kompetencer 
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Sproglige kompetencer 
 

Sammenhæng: 
Vi skal udfordre barnet på deres nysgerrighed og på deres sprog så de bevarer glæden ved at 

bruge sproget. Sproget er en vigtig del af hverdagen.  

2 sprogansvarlige pædagoger i børnehaven. 

 Alt fast personale har kursus i dialogisk læsning5 

 Sprogvurdering når barnet er 3 og 5 år (se Syddjurs Kommunes sprogvurdering her) 

 Sproglig læringsmiljø eksempelvis skilte og ord på ting 

 Vi skal have fokus på barnets sproglige udvikling, både det verbale og nonverbale 

. 

Mål/visioner: 
At børnene: 

 Tilegner sig et nuanceret sprog og en alsidig sprogforståelse 

 Opnår viden omkring forskellige former for kommunikation, herunder også kropssprog og 

ansigtsudtryk 

 Kan være i dialog - lytte, tale, lytte 

 Kan sige til og fra 

 Kan forstå mundtlig besked 

 Kan lytte til historie 

 Bliver motiveret til at bruge sproget 

 Får udviklet deres ordforråd 

 Får skabt tryghed når barnet bruger sproget 

 

Tegn: 
At børnene: 

 Leger spontant med sproget  

 Er nysgerrige når der læses højt 

 Finder rime-ord, skriver bogstaver og ord osv. 

 Ser/lærer 

 Eksperimenterer med ord, rim og remser 

 Deltager aktivt i samling - samtaler 

 Bliver forstået af andre 

 Fører samtaler 

 Løser konflikter verbalt 

 Siger hvad de gerne vil 

 Handler efter mundtlig besked 

 

Evaluering: 
 Udviklingen i sprogvurderingen viser at arbejdet virker 

 Billeddokumentation 

 Handleplan ud fra sprogvurdering 

 

Tiltag: 

                                                 
5
 Måden hvorpå man læser og taler om billeder og tekst. Se mere her. 

http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/sprogvurdering_i_syddjurs_kommune_18.03.2016_0.pdf
http://www.sprogpakken.dk/foraeldre/dialogisk.php
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At børnene: 

 Sprogarbejdet gøres synligt: 

 Alfabet på vægge, ord på ting 

 Ugens remse, oplæsningsbog, rim, bogstav osv. 

 Kufferter/kasser til højtlæsning og historiefortælling 

 Sang/musikkuffert 

 Dialogisk læsning på kalenderen/ugeplanen 

 “Justins 10 bud” 

 Medieleg - 3 billeder der begynder med A, 3 billeder i en farve, 3 billede med bestemt form 

 Vi bruger sproget spontant og griber børnenes “sprogleg” i hverdagen 

 Bibliotek/sprogkasser 

 Samarbejde med forældre - f.eks. fortælling hjemmefra 

 Selv lave bøger 

 Teater/historiefortælling 

 Ekstra fokus på børn med særlige sprogbehov 

 Sætte ord på egne og børnenes handlinger 

 Benævner ting og begreber 

 Fjoller med sproget 

 Synger 

 Snakker om oplevelser 

 Forældre får info. fra skolens læsevejledere ved indskrivningsmøder på skolen (medio 

november / primo december) – og får link til skolens læringsvideoer 

”forældreværktøjskassen”  

 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5tyyA2RwWOPjALY_uOmhj0njaMKnuDd
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Natur og naturfænomener 
 

Sammenhæng: 
Det er vigtigt at færdes i naturen, det styrker motorikken og giver energi. Børnene får stimuleret 

deres sanser og får viden om naturen. Det er vigtigt for barnet at have respekt og forståelse for 

naturen og her igennem lærer om miljøet. 

Barnet får erfaringer og oplevelser i naturen. Det er vigtigt at fremme børnenes nysgerrighed og 

undren. 

 Ture mindst 2 gange om ugen 

 Naturlig legeplads - nærmiljø med skov/strand enge, by os.  

 Naturnetværk med Strandkær, naturcenter, Karpenhøj. Mange muligheder i nærområdet. 

 De voksne viser vejen og glæden for natur og miljø. Vi kommer ud og giver børnene 

glæden ved at færdes i naturen, give mulighed for fordybelse, nysgerrighed og undren. 

 

Mål/visioner: 
 Børn skal have mangeartede naturoplevelser, der kan inspirere dem til at eksperimentere 

og opleve glæde ved at lege i naturen, samt udvise respekt for naturen og miljøet 

 At børn får kendskab til brugen af naturens ressourcer og mulighed for at få viden om, hvor 

manden kommer fra 

 At børnene får kendskab til at lave mad over bål og af nogle af naturens råvarer. 

 At børnene får førstehåndsoplevelser der giver grobund for sansning og forståelse for 

sammenhæng 

 

Tegn: 
 Tilegner sig viden og erfaring - inddrager deres nye viden 

 Viser glæde ved naturen og naturfænomener 

 Udforsker og bruger naturen på egen initiativ 

 Udviser interesse og fortrolighed for naturen 

 Bruger sine sanser, dufter, rører, ser 

 er opmærksom og undersøgende på det man ser 

 

Evaluering: 
Se generelt afsnit om evaluering 

 

Tiltag: 
 Tilbereder mad over bål og i køkkenet (brombærsyltetøj) 

 Samler skrald, når vi spiser madpakker. Tjekker op om der ligger noget tilbage (behandler 

naturen ordentlig) 

 Når vi er på ture i skoven/strand henleder vi børnenes opmærksom på det, vi møder 

 Laver spirer-forsøg i vores køkkenhave/børnehaven 

 Bruger de 4 elementer: Ild, vand luft, jord 

 Krible/krable dyr 

 At få børnene til at undre sig og være nysgerrige 

 Bruge vores legeplads dagligt 

 Vi snakker vejr og påklædning (årstider) 

 Bruger naturens muligheder til motorisk udfoldelse - sanser 
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 Ipad/bøger (litteratur) 

 De voksne skal selv være engagerede og nysgerrige 

 Skabe trygge rammer med plads til fordybelse 

 Fortrolighed med bålplads, save og hamre, dolke mv. 

 Haven jord-bord 

 Jægerskolen - besøge og modtage besøg fra Jægerskolen, naturvejleder og Strandkær 

 At voksne er kreative i naturen 
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Krop og bevægelse 
 

Sammenhæng: 
Vi tror på sunde kostvaner og glæde ved motion kan og skal grundlægges tidligt i barndommen og 

har stor betydning for et barns evne til at lære og få energi til nye opgaver.  

At kunne bruge kroppens funktioner er en forudsætning for at kunne udvikle andre kompetencer, 

det er af stor betydning at barnets motoriske udvikling udvikler sig, da det har betydning for 

sproget, indlæring, kognitive og sociale færdigheder. 

 

Mål/visioner: 
 At børnene i forhold til alder, får en begyndende krops og sundhedsbevidsthed 

 At styrke barnets krop 

 At henlede børnenes opmærksomhed på kostens betydning for kroppen 

 At forbedre børnenes fysik, motorik og balance 

 At give børnene en hverdag med bevægelsesmuligheder for at styrke både den fin- og 

grovmotoriske udvikling 

 

Tegn: 
 Barnet kan selv klare påklædning (selvfølgelig forskelligt hvad Blomsterne kan i forhold til 

Stilke og Rødderne) 

 Kan holde rigtigt på diverse redskaber (saks, blyant, malerpensel osv.) 

 Kan klare gåture af forskellige længder i forhold til deres alder. 

 Sidde stille så længe en aktivitet er 

 Kan trille, kravle, slå kolbøtter, løbe hoppe osv. i forhold til alder og udvikling. 
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Evaluering: 
 

Tiltag: 
 Vi vil benytte gymnastiksalen på skolen en gang hver anden uge. Der vil vi planlægge 

aktiviteter i forhold til børnenes alder og udvikling 

 Vi tager på ture ud af huset, to gange om ugen (tirsdag og torsdag). Vi bruger det varierede 

terræn som er på Mols. Ture i de dejlige Mols Bjerge, ture til strandene omkring Knebel - 

det varierede terræn styrker børnenes motorik og igangsætter mange forskellige lege med 

naturmaterialer 

 Vores legeplads er indrettet i mange niveauer, der er med til at styrke udviklingen af 

børnenes fin- og grovmotorik 

 Vi benytter legepladsen hver dag og i alt slags vejr 

 Vi vil støtte børnene i at blive selvhjulpne, med hensyn til påklædning, men også praktiske 

gøremål i hverdagen 

 At vi laver rum, så der er mulighed for bevægelse ude/inde 

 Laver sanglege med fagter 

 At vi er gode rollemodeller og viser og bevarer deres glæde ved leg 

 

Evaluering (børnehaven) 
 Vi bruger hovedsagligt SMTTE-modellen som evaluerings-metode. Vi har ved hvert hvert 

læreplanstema beskrevet hvilke tegn vi vil se efter og det er blandt andet disse tegn vi vil 

tage udgangspunkt i. Disse tegn vil vi blandt andet dokumentere ved billeder og video 

 Vi laver udstillinger og bøger med billeder og børnenes egne fortællinger 

 Vi vil lave små praksisfortællinger, og på samlinger vil vi lade børnene evaluere forskellige 

forløb 

 Børnene laver også deres egen dokumentation. De får mulighed for at lege "dagens 

fotograf" (tager billeder af projekter og ture) 

 Vi snakker jævnligt på stuemøder og personalemøder om det enkelte barns udvikling 

 I forhold til sproglige kompetencer bruger vi Rambølls sprogvurdering med efterfølgende 

handleplan når børnene er henholdsvis tre og fem år. Denne sprogvurdering kan vi også 

bruge til en samlet vurdering af den sproglige udvikling i institutionen 

 Vi holder årligt forældresamtaler, hvor vi har mulighed for at tage udgangspunkt i især 

barnets personlige og sociale kompetencer, men også styrker og svagheder indenfor de 

andre temaer.  
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 Til at evaluere vores tema- projektarbejde vil vi blandt andet anvende "virkningsevaluering" 

som metode. Her vil vi også komme omkring de enkelte læreplanstemaer evt. på 

personalemøder - forældremøder/samtaler 

 Evaluering efter konkrete forløb - VIDA - tema osv. 

 Inddrage børn, hvor det giver mening 

 Vi vil observere om vi kan se de tegn vi har opstillet som mål 

 Nissebog - samlinger - kunstudstilling 
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Vuggestuen 
 

I vuggestuen er tryghed og omsorg det vigtigste. Vi arbejder med anerkendelse og at være 
til stede, give mulighed for leg, ro og nærvær. 

Vi har god plads, gode legeting, materialer til kreativitet og mulighed for oplevelser og 
udfordringer. 

Vi prioriterer at komme ud i det fri, gå tur og lege på vores legeplads. 

Vi vægter det enkelte barns trivsel og udvikling i det tempo barnet har, men med hjælp og 
opmuntring fra os. Vi vægter tæt samarbejde med forældre og at være i tæt dialog. Vi 
skriver på vores tavle om hverdagen og tager mange billeder, så forældre kan følge med i 
hvad der er sket i løbet af dagen. 

Vi vil hver dag holde en lille samling, hvor sang og rytmik har stor prioritet, derudover vil vi 
også synge og danse i løbet af dagen. 

 
Sammenhæng 
Målrettet pædagogik på vuggestuen. Rolig indkøring af barn og forældre. Der skal være få voksne 

at forholde sig til. 

Voksne i børnehøjde 

 At skabe et rum for tryghed og udvikling, igennem anerkendelse af barnets individuelle 

behov og genkendelighed 

 I løbet af barnets tid i vuggestuen udvikler det sig fra at forholde sig kun til familien, til at 

skulle indgå i et større fællesskab på stuen 

 Barnet opbygger sit personlige indre gennem tæt tilknytning og i relation til voksne 

omsorgs-personer 

 

Mål: 
 At vuggestuen medvirker til, at børnene er glade og trygge, -børn der trives og er i god 

udvikling 

 At vuggestuen er et trygt sted at aflevere sine børn 

 Glade og trygge børn, god trivsel og udvikling, tilfredse forældre 

 

 

Tegn: 

 At vi ser børnene smiler og viser glæde, og kontakter andre børn og voksne. 
 

Evaluering: 
 Løbende på møder og feedback fra forældre 

 

Tiltag: 
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 Sansegynge i lav højde, småbørnslegetøj og babylegetøj 

 Gåvogne 

 Voksne på gulvet 

 Styrke sociale færdigheder igennem leg og samspil med andre børn og voksne 

 

 

Sociale kompetencer 
 

Sammenhæng 

Social udvikling sker i samarbejder med andre børn og voksne, hvor også læring og udvikling sker. 

Det er vigtig at lære at omgås andre på en hensigtsmæssig måde. 

 

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 begynder at lærer empati og kunne sætte sig i andres sted 

 

Tegn: 
 Ser at andre bliver ked af det 

 Trøster, holder i hånden 

 At vi ser glæden ved fællesskabet 

 Glæde ved samling 

 Være med i legen 

 

Tiltag: 
 Hjælper barnet ind i fællesskabet 

 Benævner barnets følelser 

 Vi er engagerede og inspirerende voksne 

 Inddrager børn i daglige aktiviteter, som at dække bord, rydde op, hente mad, handle. 

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Børn skal være sammen med voksne, der aktivitet formidler kultur og som støtter dem i at 

eksperimentere med at afprøve sig selv. 

 

Mål: 
 Får kendskab til at bruge forskellige redskaber/materialer 

 Får glæde af at skabe noget 

 Kendskab til nærmiljø 

 Er med i traditioner 

 

Tegn: 
 Når barnet deltager og er nysgerrig 

 Når barnet viser glæde ved tingene 
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 Når barnet glad viser hvad det har lavet 

 

Tiltag 
Hjælper barnet i muligheden af at bearbejde hverdagens indtryk gennem forskellige udtryksformer 

 

 

Barnets alsidige personlige udvikling 
 

Sammenhæng 

 En positiv selvopfattelse er gennem opvæksten helt afhængig af relationer med andre 

 Barnet udvikler sig fra kun at forholde sig til familien til at indgå i et større fællesskab på 

stuen og i hele børnehaven 

 Genkendelig struktur tager udgangspunkt i barnets udviklingstrin 

 

Mål: 
 At barnet opnår en følelse af selvværd 

 At få skabt rum for tryghed og udvikling gennem anerkendelse 

 

Tegn: 
 At barnet tager initiativ 

 At barnet deltager i samling og andet fælles 

 At barnet tør henvende sig 

 At barnet begynder at give udtryk for følelser og egne behov 

 

Tiltag: 
 Vi skaber sammenhæng mellem hjem og vuggestue, ved daglig kontakt med forældrene 

 Bruger tavlen til at delagtiggøre forældrene i børnenes aktiviteter. 

 Vi sætter ord på alt 

 Anderkender og støtter barnet i at udtrykke følelser 

 Gode faste rutiner, som spisning, samling, pusle aktiviteter, 

 Voksne er gode rollemodeller 

 

 

Sproglige kompetencer 
 

Vi skal have fokus på barnets sproglige udvikling, både det verbale og nonverbale. Vi skal udfordre 

barnet på deres nysgerrighed og på deres sprog så de bevarer glæden ved at bruge sporet. 

 

Mål: 
 At motivere barnet til at bruge sproget, vise at sproget er en vigtig del at barnets udvikling 

og læring 

 Få udviklet et alsidigt ordforråd 

 Skabe tryghed når barnet bruger sproget 

 

Tegn: 
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 Når barnet får større ordforråd og lyst til at tage 

 Når man ser genkendelighed f.eks. Lege, sange 

 Ser at barnet giver udtryk for behov og følelser 

 Når barnet sætter ord på 

 

Tiltag: 
 Vi hænger billeder, ord, sange op 

 Dialogisk læsning6 

 Anderkende barnets kropssprog 

 Øver i kollektive beskeder 

 Sætter ord på alle handlinger, oplevelser, ting osv. 

 

 

Natur og naturfænomener 
 

Sammenhæng: 
De voksne viser vejen og glæden for natur og miljø. 

Vi kommer ud og giver børnene glæden ved at færdes i naturen, giver mulighed for fordybelse, 

nysgerrighed og undren. 

 

Mål: 
 Børn skal være glade i naturen 

 Lære at bruge krop og sanser og brugen legen til oplevelser 

 

Tegn: 
Når barnet: 

 Viser glæde ved naturen 

 Bruger sine sanser, dufter, rører, ser 

 Er opmærksom på det, det ser 

 Undersøger det, det ser 

 

Tiltag: 
 Bruger naturen og nærmiljø 

 Snakker om og beskriver det vi ser 

 Vi samler ting ind og bruger det i legen/kreativiteten 

 Giver barnet mulighed for at lege, undersøge og eksperimentere 

 

                                                 
6
 Måden vi læser på, og taler om tekst og billeder. Læse mere her 

http://www.sprogpakken.dk/foraeldre/dialogisk.php
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Krop og bevægelse 
At kunne bruge kroppens funktioner er en forudsætning for at kunne udvikle andre kompetencer, 

det er af stor betydning at barnets motorik udvikler sig, da det har betydning for sproget, indlæring, 

kognitivt og sociale færdigheder. 

 

Mål: 
 At barnet har lyst til bevægelse og bruge kroppen 

 At barnet får begyndende kropsbevidsthed og lærer at bruge sine sanser 

 

Tegn: 
 At barnet selv gerne vil 

 At barnet tør prøve forskellige ting f.eks. gynge/klatre 

 At barnet peger/benævner kropsdele 

 

Tiltag: 
 At vi laver rum så der er mulighed for bevægelse ude/inde 

 laver sanglege med fagter 

 Øver i at tage tøj på/af 

 At vi er gode rollemodeller og viser og bevarer deres glæde ved leg 

 

 

Evaluering (Vuggestuen) 
Vi bruger hovedsagligt SMTTE-modellen som evaluerings-metode. Vi har ved hvert hvert 

læreplanstema beskrevet hvilke tegn vi vil se efter og det er blandt andet disse tegn vi vil tage 

udgangspunkt i. Disse tegn vil vi blandt andet dokumentere ved billeder og video. 

 Vi laver udstillinger og bøger med billeder og børnenes egne fortællinger 
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 Vi vil lave små praksisfortællinger. 

 Vi snakker jævnligt på stuemøder og personalemøder om det enkelte barns udvikling 

 Vi holder årligt forældresamtaler, hvor vi har mulighed for at tage udgangspunkt i især 

barnets personlige og sociale kompetencer, men også styrker og svagheder indenfor de 

andre temaer 

 Til at evaluere vores tema/projekt-arbejde vil vi blandt andet anvende "virkningsevaluering" 

som metode. Det vil sige at vi ser på det som virker, i forhold til vores mål, og hvad vi kan 

gøre bedre. Her vil vi også komme omkring de enkelte læreplanstemaer. 
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Syddjurs kommunes inklusionsgrundlag 

 
Vi ønsker i Syddjurs Kommunes Dagtilbud at skabe en fælles forståelse af begrebet inklusion. 
Inklusionsgrundlaget er et fælles tiltag for at tydeliggøre, at inklusion er en proces, som 
institutioner og personale skal arbejde med løbende ud fra barnets behov. Anerkendelse, 
ressource- og relations tilgangen er vigtig, for at vi lykkes med inklusion. Det kommer til udtryk 
gennem den måde, medarbejderne er i relationen til barnet på. 
 
Begrebet inklusion er mangfoldig. I Syddjurs kommune er vores fælles forståelsesramme:  
At alle børn skal have mulighed for aktivt at indgå i og føle sig som en ligeværdig del af 
fællesskabet. 
 
Grundlaget for at arbejde med inklusion i Syddjurs kommune har afsæt i dagtilbudsloven, børne- 
og ungepolitikken, FN´s Handicapkonvention, FN´s Børnekonvention samt Salamanca 
erklæringen. 
 
Menneskesyn 
Børnenes potentiale udvikles i inkluderende fællesskaber, hvor vi tager hensyn til det enkelte 
barns behov og forudsætninger samt det fællesskab, barnet er en del af.  
Børnenes evne til at mestre eget liv udvikles i relationer.  
Når man taler om inklusion, er alle børn noget særligt.  
Anerkendelse, tillid og respekt er afgørende for kvaliteten af de mellemmenneskelige relationer. 
De voksnes ansvar er at give mening til udvikling og læring samt være bevidst om at den skabes i 
relationen. 
 
Anerkendende tilgang 
Med en anerkendende tilgang er der fokus på medarbejderens relationer til andre. Det er at møde 
barnet ved at se, høre og forstå det. 
Anerkendelse udspringer af en grundlæggende holdning om ligeværd og respekt. 
Anerkendelse er: 
Noget der kan gives 
En fri og frivillig handling 
Identitetsskabende (personlighed) 
Fundamentet under alle former for samvær. 
En forudsætning at man reflekterer over egen praksis og egen rolle i samspillet med barnet. 
 
Ressource tilgang 
Som ansatte skal vi: 
 

 Give alle børn mulighed for aktivt at indgå i og føle sig som en ligeværdig del af et 
fællesskab. 

 Arbejde med anerkendende perspektiver i samspillet for at styrke barnets udvikling, så det 
føler sig forstået. 

 Vide at sproget er skabende for virkeligheden og dermed skaber sproget virkeligheden. 

 Foretage observationer af barnets ressourcer og derefter anvende refleksioner for at  

 kunne justere den pædagogiske praksis. 

 Være med til at skabe rum og rammer, som giver barnet mulighed for aktiv 
medbestemmelse. 

 Reflektere ved at bruge sig selv og den konkrete kontekst samtidig med at være 
nærværende til stede. 

 
Relations tilgang 
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Som ansatte skal vi: 

 Være opmærksomme på egne handlinger og reflektere over disse. 

 Vægte et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor der tages udgangspunkt i at møde 
familien, hvor den er. 

 Se forældreinddragelse som en vigtig medspiller ved, at alle parter arbejder ud fra det 
samme til glæde for barnets udvikling. 

 Være ansvarlig for relationen til barnet. 

 Vide at positive relationer har betydning for det enkelte barnets udvikling og læring. 
 
Som ansatte skal alle understøtte: 

 Børnenes trivsel, udvikling og læring gennem en anerkendende, ressource- og 
relationstilgang. 

 At anerkendelse giver mulighed for at styrke det enkelte barn i troen på, at det er noget helt 
specielt. 

 Opmærksomheden på, hvad vi tilbyder børnene og gennem refleksion styrke 
læringsperspektivet.  

 Åbenheden i forældresamarbejdet med faglig indsigt. 

 Inklusionsgrundlaget og tage ansvaret for udviklingen og anvendelsen af den i praksis.  

 At der udarbejdes handleplaner/udviklingsplaner med efterfølgende evalueringer og 
refleksioner af arbejdet med inklusionsgrundlaget. 

 Lederne har ansvaret for at skabe plads til den faglige udvikling.  
 
Hvis du i arbejdet med inklusion har brug for anden faglig indsigt, end den du allerede er i 
besiddelse af, har Syddjurs kommunes Dagtilbud mulighed for at hente vejledning og støtte hos 
Tværfagligt Forum, møder med forskellige faggrupper repræsenteret og Specialpædagogisk 
Team, pædagogisk vejledning og støtte.   
 
 
 
 
 
Kilder:  
Mads Ole Dahl og Solveig Hansen: Slip anerkendelsen løs 
Carsten Hundie: Relationsarbejde i institutioner og skole 
Poula Helth: Det personlige lederskab 
Kenneth Gergen og Mary Gergen: Social konstruktion 
Gitte Halsebo: Relationer i organisationer 
R .Boyatzis, A. Mekee, Golemann 
Carsten Hornstrup: Systemisk ledelse 
Bjørk Kjær: Inkluderende pædagogik 
Margit Margrethe Nielsen: Relations- og ressourceorienteret pædagogik - ICDP 
Anne Linder og Jesper Gregersen: Fællesskabets pædagogik 
Søren Hertz: Børne- og Ungdomspsykiatri 
J Rønsholdt, A. Groot, F. Godrim, E. M. Bech: Relationspsykologi i praksis 
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