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Indledning: 

Børnehavens værdigrundlag: 

• Tryghed: 

Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi 

som personale er trygge ved at komme på arbejde.  

Det er vigtigt at forældrene tør komme til personalet når der opstår problemer. 

Forældrene skal trygt kunne overlade deres børn til personalet i Østergade børnehave, 

og stole på at vi tager os godt af deres børn. Samtidig er det vigtigt at vi er loyale 

overfor den enkelte familie. 

Trygheden for børnene er at vi er tydelige voksne, og at vi i situationer går foran for at 

vise vejen og at børnene altid ved hvor de har os. 

• Tillid : 

At forældrene tror på at der bliver taget godt vare på deres børn når de opholder sig i 

institutionen. 

Vi som personale skal have tillid til hinanden, og børnene skal have tillid til os voksne 

og turde komme hvis de har brug for at snakke eller fortælle os om noget.  

Vi som pædagoger skal også have tillid til forældrene, og tro på at de kommer til os 

hvis der er noget de har brug for at snakke med os om i forhold til deres børn, og det 

arbejde vi udfører. 

Når der er gensidig tillid mellem børn og voksne, giver det et grundlag for for 

udvikling, åbenhed og glæde. 

Der bliver taget hånd om børnenes basale behov. Vi er i stand til, gennem kendskab til 

det enkelte barn at have en fornemmelse for barnets trivsel. Her skal vi kunne rumme 

det enkelte barns behov både fysisk og psykisk.    

• Nærvær: 
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At vi er tilstede i situationer sammen med børnene, at vi lytter til dem når de kommer 

til os. 

• Respekt: 

At acceptere at andre er anderledes end en selv, og at tingene kan gøres på forskellige 

måder.  

Man møder sine medmennesker på det plan det enkelte menneske er på. 

At det enkelte barn respekteres for den det er, og at forældrene føler at der er gensidig 

respekt i institutionen.  

Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, og i ordet anerkendelse ligger vores 5 

grundværdier, og de 5 grundværdier er fundamentet for vores læreplaner. Og den måde vi bruger de 

5 grundværdier på, skaber trygheden i børnehaven, og vi mener at trygheden er vores 

hovedværdiggrundlag. 

Vi vil bruge Ipaden som et arbejdsredskab til at reflektere over egen praksis, og til at belyse vores 

anerkendelse overfor børnene. 

 

I august 2004 trådte loven om læreplaner i daginstitutionen i kraft. Derfor skal der udarbejdes 

læreplaner i alle børnehaver for følgende 6 områder. 

• Personlig udvikling 

• Sociale kompetencer 

• Sprog 

• Krop og bevægelse 

• Natur og naturfænomener 

• Kulturelle udtryksformer og værdier 
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Vores børnehave ligger et centralt sted med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Vi har ikke 

langt til skov og strand, vi ligger tæt på havnen og ganske tæt på byen, bibliotek, museum og 

butikker.Der er rig mulighed for at udforske omverdenen sammen med børnene både spontane og 

planlagte aktiviteter. Vi har valgt at opdele vores børn i aldersintegrerede grupper, ulveunger og 

bjørneunger. Vi syntes det er vigtigt at vi er bevidste om at vi er rollemodeller for børnene. Det er 

os der skaber de regler og normer børnene agerer indenfor i institutionen. Vi skal være tydelige 

voksne, og mene de ting vi siger, derfor er det vigtigt at vi følger op på de ting vi siger, og stiller 

krav til det enkelte barn, når vi gør det, mener vi at vi er troværdige medspillere for børnene.  Hvert 

barn er specielt, og vi arbejder ud fra det enkelte barns forudsætninger og kompetencer. 

Barnets alsidige personlige udvikling: 

Mål: 

Vi ønsker at børnene: 

• Har Selvværd 

• Har Selvtillid 

• Lærer at sige til og fra 

• Er Selvstændig 

• Er Selvhjulpne 

Handling: 

Her arbejder vi især ud fra vores værdigrundlag, da vi mener at tryghed, tillid, omsorg, nærvær og 

respekt er med til at give det enkelte barn selvværd og selvtillid. 

Vi mener at det er vigtigt at barnet føler at der er positive og anerkendende voksne omkring det, for 

at kunne udvikle sig personligt.  

Vi inddrager barnet i dagligdagen, så som madlavning, bagning, borddækning og oprydning. 

Børnene har medbestemmelse i dagligdagen. Vores mål er at justere os i forhold til barnet, i det 

omfang det er muligt. 
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Vi opretholder barnets kompetencer, så det barnet selv kan, skal det selv. At vi som voksne hjælper 

børnene med at sætte ord på deres følelser, behov og til at løse konflikter.  

Børnene bestemmer selv hvem det vil lege med, men vi er opmærksomme på at barnet får øje på 

andre muligheder.  

I en konflikt er det vigtigt at vi får fortalt barnet at det er handlingen vi ikke accepterer, så barnet 

stadig føler sig accepteret. Vi er som voksne meget bevidste om det vi gør, og reflekterer over vores 

egen praksis.   

 

 

 

Sociale kompetencer. 

Mål: 

Vi ønsker at barnet: 

• Fungere i et forpligtende fællesskab. 

• Forstår og respektere hinanden. 

• Kan erkende at alle er ligeværdige. 

• Kan tage ansvar for egne handlinger. 

• Kan indgå i relationer. 

• Kender de sociale spilleregler. 

Handling: 

Det er vigtigt at børnene kender de regler, normer og betingelser som gælder i børnehaven. Der 

gives meget plads til leg, da leg udvikler alle sider af børns kompetencer.  
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Det er vigtigt at vi som voksne, er aktive medspillere og igangsættere for børnene, og at vi kan 

guide børnene i konfliktløsning, så alle parter lærer noget af det.  

Vi har fokus på at sætte børnene sammen i grupper, de har faste pladser når vi spiser middagsmad, 

dette fordi børnene udvikler relationer på kryds og på tværs.  

Vi laver aktiviteter hvor der naturligt opstår sociallæring, det kan være når de arbejder sammen, har 

fortællerrunde, og når vi har sanglege.  

Vi lader børnene sætte ord på de konflikter der opstår, og vi som voksne kan guide dem igennem. 

Vi sørger for at børnene får succesoplevelser i samværet med børn og voksne.  

 

 

 

 

Sprog: 

Mål:  

Vi ønsker:  

• At børnehaven er et sted, hvor det sproglige miljø er stimulerende og udviklende. 

• At støtte børnene i at fortælle om oplevelser og udtrykke følelser. 

• At sproget bruges til konfliktløsning.  

Handling: 

Vi har meget fokus på sproget i vores daglige aktiviteter, hvor vi har rim og remser, vi synger, har 

fortællerrunde og snakker om billeder.  

Vi har et tæt samarbejde med talepædagoger, og herigennem tilegner vi os inspiration til at 

arbejde/lege med sproget.  



Læreplaner for børnehaven Østergade 

 

6 

 

 

Vi sætter ord på de ting vi laver, leger med ord igennem rim og remser, læser bøger, spiller spil, 

leger med bogstaver og tal.  

Vi er meget opmærksomme på at have plakater til at hænge med bogstaver og tal på, som indbyder 

til leg med bogstaver og tal.  

Vi taler med børnene, og ikke til dem.  

Vi laver sprogtest på de børn vi vurdere har brug for det. 

Vi støtter børnene i at sætte ord på oplevelser, begreber og følelser. Dette gør vi gennem nærvær og 

ved at give tid og plads til det enkelte barn. 

Vi støtter børnene i at aflæse andres kropssprog. 

Vi bruger dialogisk oplæsning i dagligdagen, og er opmærksomme på at dele børnene op i mindre 

grupper. 

 

 

Krop og bevægelse: 

Mål: 

Vi ønsker at børnene: 

• Lærer kroppen at kende/ at de får en fornemmelse af deres krop. 

• Får lyst til at bruge kroppen. 

• Grov og fin motorik styrkes. 

• Lærer om sund og usund kost. 

• For udfordret deres sanser. 
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• Bliver bevidst om hygiejne. 

Handling: 

Vi laver aktiviteter, hvor der indgår forskellige materialer, som er med til at styrke børnenes sanser. 

Vi klipper og klistre, tegner, leger med perler, da dette er med til at styrke børnenes finmotorik. 

Vores fysiske rammer ude og inde, giver mulighed for forskelligartede udfoldelser, som giver 

barnet lyst til at bruge kroppen. 

Vi er ude hver dag. Vi skaber rum til stille lege og vilde lege. Til samling snakker vi om kroppen, 

og hvad de forskellige kropsdele kan bruges til.  

I vinterhalvåret har vi mulighed for at låne en gymnastiksal, her tager vi om og bruger kroppen på 

en anden måde. 

Vores børn deltager i madlavningen, og herigennem tilegner de sig en viden omkring kost. Under 

måltiderne snakker vi om maden, og om hvad der er sund og usund.  

Vi sørger for at fortælle børnene om vigtigheden i at vaske hænder, før madlavning og efter 

toiletbesøg.  

Vi løber med børnene hver fredag. 

 

 

 

Natur og naturfænomener: 

Mål: 

Vi ønsker at børnene: 

•  Bliver gode til at opleve naturen og synes den er interessant at færdes i. 

•  Får respekt for miljøet. 
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• Bliver bevidste om årstidernes skift. 

• Får et kendskab til de 4 elementer (vand, ild, jord og luft) 

Handling: 

Vi har et alment brug af naturen, og lære børnene at værne om den. Vi følger naturens skift. 

Vi som voksne er interesserede og gode til at give børnene nogle oplevelser i naturen.  

Vi følger de interesser børnene naturligt har, for at ville vide mere om ting der sker omkring dem. 

Vi finder dyrespor, kigger på dyr, kigger på knopper på træer og buske. Børnene får lov at klatre i 

træer, lege med mudder.  

Vi snakker om vejrets forandring Vi leger ude i al slags vejr. Vi snakker om vigtigheden i at holde 

naturen ren. 

Vi støtter op om naturstyrelsens affaldsuge, og samler skrald sammen med børnene, i den 

forbindelse gør vi børnene bevidste om at holde naturen ren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier: 

Mål: 

Vi ønsker at børnene: 
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•  Får kendskab til de traditioner der er i vores kultur. 

•  Får kendskab/forståelse for andre kulturer end deres egen. 

• Får kendskab til teater, musik, billedkunst, børnelitteratur og film 

Handling: 

Vi har temauge op til de forskellige højtider. Udover dette har vi i børnehaven også en årsplan over 
vores egne traditioner, som få.eks. lygtefest, bedsteforældredag, børnehavens fødselsdag og 
fastelavn. 

 Vi besøger børnene i deres eget hjem, besøger andre børnehaver og arbejdspladser.  

Vi er i teateret 3 gange om året, tager på museum og besøger ofte biblioteket og i biografen to 
gange om året. Børnene har adgang til Ipads og musikanlæg i børnehaven.  

Vi har en ærlig emneuge om andre lande og dets kulturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn med særlige behov: 
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Mål: 

Vi ønsker: 

• At børn med særlige behov bliver integreret i børnegruppen og bliver en del af 
fællesskabet. 

• At børn med særlige behov får øget opmærksomhed og støtte. 

• At der for børn med et udpræget støttebehov, bliver udarbejdet en skriftlig henvisning 
til RBU, i samarbejde med konsulentteamet. 

• At der er et udvidet forældresamarbejde.  

Handling: 

Vi skal som voksne være rummelige, understøtte børnenes styrkesider og undgå fejlfinderi. 
Samtidig skal vi sikre at barnet ikke udelukkes fra fællesskabet og derfor skal barnet som 
udgangspunkt altid deltage i gruppens aktiviteter.  

Vi skal være opmærksomme på at støtte, guide og aflæse barnet, så vi sikre at det udvikler sig og 
derved får en god dag i børnehaven.  

Vi skal inddrage forældrene og jævnligt indkalde til samtaler.  

Vi kan søge støttetimer til det enkelte barn. Det er vigtigt at skabe rum og forståelse for børn, der er 
anderledes eller som skal have mere omsorg og møde mere rummelighed end andre børn.  

Vi skaber de rammer børn agerer under og ved at udvise forståelse for og anerkendelse af barnet, 
gør vi en forskel.  
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Dokumentation: 

I børnehaven Østergade bruger vi dokumentation for at synliggøre praksis og dermed understøtte de 
valgte metoder i læreplanen. 

Daglig information:  

Vi skriver på de to whiteboard tavler ved indgangen om hvad der skal ske i løbet af ugen, og om 
hvad der er sket i løbet af dagen. 

Billeder: 

Vi har et digitalt kamera som vi bruger til ture, aktiviteter og øjeblikssituationer. Billederne sættes i 

rammer, digitale rammer og på vores hjemmeside/ facebook. Efter nogen tid sættes billederne i 

barnets mappe. Billederne kan være grundlag for dialog mellem børn og forældre, bl.a. Hvad barnet 

har lavet i børnehaven. 

Fremstillinger i forskellige materialer: 

Personalet sætter fremstillinger frem på væge, vinduer, karme osv. Bagefter kommer det i barnets 

mappe eller med hjem. 

Barnets bog: 

Barnet får en mappe, når det starter i børnehave, som personalet løbende sætter tegninger, billeder 

osv. ind i. Barnet får mappen med hjem, når det stopper i børnehaven. 

Nyhedsbrev: 

Lederen skriver et nyhedsbrev hver måned, hvor der orienteres om den kommende måneds 

aktiviteter og andre praktiske ting. 

 

 

 

 

 

Evaluering: 
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Alle fælles arrangementer og aktiviteter bliver evalueret på det månedlige fælles personalemøde, ud 

fra spørgsmålene: var det godt/ikke godt? Hvad kan vi gøre anderledes? Hvad har vi lært? Hvad har 

børnene lært i forhold til de opstillede mål i læreplanerne?  

Alle gruppe arrangementer og aktiviteter bliver evalueret på gruppemøderne, ud fra de overnævnte 

spørgsmål.  

Evaluering forgår desuden i høj grad løbende som dialog med børn, forældre og kollegaer. 

Bestyrelse og personale evaluerer ca. en gang årligt børnehavens virksomhedsplan og læreplaner. 

Vi bruger smittemodellen til at planlægge og evaluere vores pædagogiske arbejde. 


