Pædagogisk læreplan for Børnehuset Møllebakken 2019

Februar 2019

Pædagogisk læreplan 2017-2019
Børnehuset Møllebakken
OBS: Vi arbejder med den ny styrkede pædagogiske læreplan i 2019 og 2020. Derfor er denne version kun
midlertidig, indtil den nye læreplan forelægger.

Indledning


Børnehuset Møllebakken er en integreret 0 – 6 års dagtilbud, og vi har udarbejdet læreplanen, ud
fra de bestemmelser der ligger inden for lovgivningen (Dagtilbudsloven se. Afsnit II kap. 2.
Dagstilbud til børn indtil skolestart), samt Slagelse Kommunes sammenhængende Børne og unge
politik 2014 - 2019.



Læreplanen fungerer overordnet set som et pædagogisk redskab for Møllebakken. Vi arbejder med,
og videreudvikler, vores pædagogiske praksis og sikrer alle børn et positivt og udviklende
læringsmiljø som skal være bærende for det enkelte barns personlighedsudvikling.



Ligeledes fungerer læreplanen som en formidling af vores pædagogik til forældre, kommune og
politikere m. fl.



I Børnhuset Møllebakken er det vigtigt at børn og voksne har det godt. Det er afgørende at børn er
børn.



Derfor skaber vi også rammerne for at læring, fællesskab og leg hænger sammen, fordi børn lærer
gennem leg, oplevelser (i differentierede fælleskaber med andre børn) og ved at sanse
omverdenens indtryk.



Vi mener, at gensidig respekt og forståelse skaber øget rummelighed. Vi har en åben struktur i
huset og arbejder også projektbaseret på stuerne og på tværs i huset, det være sig ture ud af huset,
sang/rytmik, kreative projekter, bevægelse og udeliv og båldage mv.



Vi har barnets perspektiv som en rød tråd i vores pædagogiske arbejde. Vi mener at vuggestuen og
børnehavelivet er et meget vigtigt livs-stadie, og det er afgørende, at børnene har en masse gode
redskaber med i rygsækken, når de starter i skolen.
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Information om fakta, praktiske oplysning, struktur, dagsrytme, traditioner, indkøring af nye børn
forældrebestyrelsen samt div. politikker mv. finder du på hjemmesiden
http://www.moellebakken.slagelse.dk under øvrige overskrifter som velkomstpjece, profil,
politikker og praktiske oplysninger mv.



Vores pædagogiske læreplan er i konstant proces og i forsat udvikling .

God læselyst! 

Indholdsfortegnelse
Side..
1. Forside/ indledning
2. Indholdsfortegnelse
3. Pædagogiske fokuspunkter
5. Børne – og familie syn
6. Inklusion
6. Læring
7. Læreplanstemaer
8. Alsidig personlig udvikling
12. Sociale kompetencer
16. Sproglig udvikling
20. Krop og bevægelse
24. Natur og naturfænomener
28. Kulturelle udtryksformer og værdier
32. Børnemiljøvurdering
32. Evaluering
33. Perspektivering

Pædagogiske fokuspunkter
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Bevægelse og udeliv


Børnehuset Møllebakken er certificeret som bevægelsesbørnehave i Slagelse kommune.



Møllebakken har en kæmpe legeplads med cyklebane med udsigt til Skælskør fjord, endvidere
ligger vi tæt på plantage og strand.



Børnene er ude hver dag og bevæge sig.



Stuerne har ugentlig turdage, hvor vi bruger de fantastiske omgivelser som Børnehuset
Møllebakken ligger i.



Ligeledes har hver stue en rytmik dag, et par gange om måneden.



Hver fredag er båldag i ”Ildland” for hele huset



To medarbejdere skal afsted på kursus forløb i pædagogisk idræt i foråret 2017. Dette vil vi bruge
som afsæt til projektforløb i efteråret.

Projektarbejde


Som en del af arbejdet med at implementere læreplanen i vores daglige pædagogiske praksis,
arbejder vi med projektforløb hen over året.



I vinteren/foråret 2017 kører vi et sang/rytmik forløb med musiklærer Lise Pihlmann



I foråret 2017 kører vi et kreativt forløb med Karen Sieling/FriRum



I efteråret 2017 kører vi et forløb med bevægelse og udeliv.



Endvidere har stuerne fokus på sprog igennem sang, dialogisk læsning, højtlæsning,
”fortælletimen” og brobygnings kanon mv.



I vinter/forår 2017 kører storbørnsgruppen et førskoleprojekt, hvor de kommede skolebørn har en
ugentlig skoledag.

Overgange & brobygning


Vi arbejder bl.a. med børnenes skoleparathed og udvikling af deres kompetencer i forhold til at
skulle starte i skole.



Dette vil vi gøre igennem et struktureret læringsmiljø i institutionen samt udvikle det allerede gode
brobygningsarbejde, der er imellem dagtilbud og skoler.



Der arbejdes med skoleparathed igennem et udviklerende læringsmiljø på institutionen, hvor
fællesskab og sociale og sproglige kompetencer bringes i spil.



Vi arbejder ud fra brobygningsmaterialet ”Kom Kanon godt i gang og få kisteglade børn”. En dag
ugentlig afsættes til at arbejde målrettet med skoleopgaver.
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I januar 2017 starter vi ligeledes op på et forløb, hvor vi besøger skolen en dag ugentlig, hvor
børnene har en ”skole dag”, så de opøver erfaringer, kendskab og fortrolighed til, det at skulle
starte i skolen.

Tidlig opsporing


Fokus på tidlig opsporing af børn og iværksættelse af tidlig indsats.



Vi arbejder med TOPI (Tidlig opsporing i den pædagogiske indsats). Her har vi fokus på børnenes
trivsel og udvikling ud fra grøn, gul og rød position.



Vi vil herigennem arbejde med tidlig opsporing og tilrettelæggelse og implementering af
pædagogiske tiltag.



Alle medarbejdere har fokus på den tidlige indsats igennem orientering om tidlig opsporing på
personalemøder, udsendt informationsmateriale og kursusforløb i TOPI.



Vi har afholdt en temalørdag om tidlig opsporing for personalet i november 2016. Vi har arbejdet
med definitioner på børn i udsatte positioner og hvordan vi arbejder med tidlig opsporing og
indsats i Møllebakken.



Medarbejderne har arbejdet med tidlig opsporing via TOPI screening – individuelt, stuevis og
samlet i personalegruppen i 2016 og 2017.



Vi udarbejder pædagogiske handleplaner i arbejdet med børn, der har behov for en særlig indsats.



Vi inddrager og samarbejder med PPR og PUI samt øvrige tværfaglige samarbejdspartnere
herunder f. eks. sprogpædagoger i forbindelse med den særlige indsats.



Vi arbejder med opfølgning og vidensdeling på stuemøder, personalemøde og tværfaglige møder.



Vi inddrager forældrene til dialog og samarbejde i forhold til en helhedsstøttende indsats, der
gavner børnenes trivsel og udvikling på bedst mulig måde.

Forældresamarbejde


Vi har en procedure for indkøring af nye børn og deres forældre i Børnehuset Møllebakken. Se på
hjemmeside http://www.moellebakken.slagelse.dk under overskrifterne velkomstpjece 2017 og
praktiske oplysninger (for forældre).



Vi sikrer at nye børn får en god opstart i Møllebakken og skaber fundamentet til et godt
forældresamarbejde.



Vi skaber en forældresamarbejdskultur, hvor vi sætter rammen for det gode forældresamarbejde,
hvor forældrene kommer til os, når de har noget på hjertet.
Ved at rammesætte et dialogrum, har vi mulighed for at italesætte udfordringer og løse dem i
fællesskab ud fra en anerkendende tilgang.
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Vi laver en forventningsafstemning. Hvilke forventninger har vi til forældrene og hvilke
forventninger har de til os.



Vi tager udgangspunkt i Slagelse kommunes Børn- og Unge politik, hvor barnet og forældrene
mødes med anerkendelse, forpligtelse og aktiv deltagelse.

Børne – og familie syn



Børnehuset Møllebakkens børne – og familie syn tager udgangspunkt i Slagelse kommunes børneog ungepolitik 2014 – 2017 – Alle børn har ret til et godt liv.
Nedenstående afsnit er uddrag fra Slagelse kommunes børne- og ungepolitik 2014 – 2017 side 6.

Forældrene har ansvaret for barnets udvikling


Forældre har både ret og pligt til at involvere sig i barnets/den unges liv og blive inddraget i
barnets/den unges udvikling bl.a. i samarbejde med medarbejderne, der møder barnet i fx
dagtilbud og skole. De bedste løsninger findes i dialog og respekt for forældrenes eget ansvar for
deres børns opvækst, trivsel og læring.

Barnets forældrene mødes med anerkendelse og forpligtigelse om aktiv deltagelse


Vi vil have fokus på det enkelte barn og dets forældre. Vi vil møde dem med krav, respekt, tillid,
dialog og engagement og tage udgangspunkt i deres livssituation.

Barnet skal være en del af fællesskabet


Børn har behov for at opleve, at de hører til i et fællesskab. De har brug for at føle sig set og hørt
ikke bare af de voksne, men også af de børn og unge, der omgiver dem i deres hverdag. Det er
vigtigt, at fællesskabet er i stand til at inkludere det enkelte barn på barnets præmisser.



Det tætteste fællesskab et barn oplever, er familien, hvor der er tryghed og kærlighed. Uanset hvor
få ressourcer, der er i familien, vil barnet altid have tilknytning til familien. I meget få tilfælde kan
forældreevnen være ikke-eksisterende, hvorfor det er skadeligt for barnet at have tilknytning til
familien.

Barnet mødes med anerkendelse
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Børn skal mødes med anerkendelse for på den måde udvikler de sig bedst. Alle børn og unge kan
noget, som de er særligt gode til. De skal opleve, at de er værdifulde og dygtige til noget, så de
udvikler gåpåmod, initiativ og lyst til at møde verden med sig selv som den aktive deltager i
fællesskabet. (uddrag af Slagelse kommunes børn og unge politik 2014 -2017).

Inklusion


Børnehuset Møllebakkens inklusions syn tager udgangspunkt i Slagelse kommunes børne- og
ungepolitik 2014 – 2017 – Alle børn har ret til et godt liv.



Nedenstående afsnit er uddrag fra Slagelse kommunes børne- og ungepolitik 2014 – 2017 side 7.



Vi vil understøtte, at børn har mulighed for at deltage i meningsfulde og sunde fællesskaber (..) Det
betyder, at børn i det forpligtende fællesskab skal opleve inddragelse og ligeværd.



Arbejde efter størst mulighed grad af inklusion, så flest mulige børn (..) oplever sig som reelle
deltagere i de sociale fællesskaber samt at de har mulighed for faglig og social udvikling sammen
med andre.



Fokus på børneperspektivet og skabe stærke børnefællesskaber for alle børn.



Vi prioriterer (..) at medarbejdere arbejder målrettet mod høj faglighed, trivsel og udvikling for alle
børn (..) for at skabe forpligtende fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer.



(uddrag fra Slagelse kommnunes børne- og unge politik 2014 – 2017).

Læring


Børnehuset Møllebakkens lærings syn tager udgangspunkt i Slagelse kommunes børne- og
ungepolitik 2014 – 2017 – Alle børn har ret til et godt liv.



Nedenstående afsnit er uddrag fra Slagelse kommunes børne- og ungepolitik 2014 – 2017 side 9.



Vi vil (..) tilstræbe at børn indgår i tillidsfulde relationer med andre børn og voksne, så de kan tage
imod læring og den kan opstå.



Tilstræbe at det er en meningsfuld og udfordrende læring, der er tilpasset den enkeltes alder,
færdigheder og måder at lære på. Læring handler om at tilegne sig færdigheder, viden og
holdninger samt rammer og retningslinier for samspillet med andre.



Fremme barnets lyst til at lære gennem individuelle tilpassede måder at lære på. Det er derfor
væsentlig at fremme barnets lyst til at lære gennem tilpassede måder at lære på foretaget i
læringsfællesskaber. Der skal tages hensyn til den enkeltes forudsætninger og potentialer.
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Fremme det fælles ansvar mellem forældrene og medarbejderne for barnets læring. Forældrene
skal medvirke til deres børns udvikling, og de skal understøttes til at være beviste om deres vigtige
rolle.



Derfor tilstræber vi, at børn og unges potentialer og udviklingsmuligheder bliver set og brugt.



Styrker børns og unges selvværd, udvikling, motivation og lyst til at lære.



Udvikler læringsmiljøer der fremmer lysten til at lære.



(uddrag fra Slagelse kommnunes børne- og unge politik 2014 – 2017).

Læreplanstemaer
I Børnehuset Møllebakken arbejder vi ud af de seks læreplanstemaer.








Alsidig personlig udvikling
Sociale kompetencer
Sproglige kompentecer
Krop og bevægelse
Natur og Naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Tema: Alsidig personlig udvikling

SÆT KRYDS
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Dagtilbud, navn:

Børnegruppe:

Alsidig personlig udvikling X

Børnehuset Møllebakken

børn 0 – 6 år

Sociale kompetencer X

Tidsperiode: 2017

Sproglig udvikling X
Krop og bevægelse X
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier X

Læringsmål – Hvad skal
børnene lære?






Alle børn skal have ret til ens
muligheder for et godt liv trods
forskellige forudsætninger.
Alle børn skal anerkendes som kærlige,
nysgerrige og eksperimenterende.
Alle børn skal have mulighed for at
udvikle selvindsigt og empati.

Hvad vil vi?




At arbejde med den personlige
udvikling er hele grundstammen i al
pædagogisk arbejde med børn. Det
handler om, at det pædagogiske
personale kan have en anerkendende
tilgang overfor barnet og have fokus på
barnets identitet, selvstændighed og
personlige kompetencer, udtryk og
dannelse.

Tegn på læring – Hvad ser vi
i børnegruppen, når børnene
begynder at nærme sig
læringsmålet?
for de 0 – 6 årige er:










har små og store succesoplevelser i
løbet af dagen.. JEG KAN..
trives og harmoniske
er styrket i en positiv selvopfattelse
giver udtryk for sine følelser og er
bevidste om dem
viser empati for de andre børn.
gennem legen, evner til at indgå i
fællesskaberne.
spontant viser os deres tilegnede
evner.
i Storbørnsgruppen er skole parate og
kan leve op til de forventninger der
stilles fra samfundets/skolens side.

Den voksne er ansvarlig for at skabe
nogle gode læringsmiljøer, der giver
barnet mulighed for både gennem
legen og relationerne med andre, at
udvikle sine kompetencer og sin egen
personlig mening.
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Hvilke aktiviteter laver vi for at nå
læringsmålet?










Den enkelte barn skal deltage i de daglige
forpligtigende fælleskaber og pædagogiske
aktiviteter.
Barnet deltager i aktiviteter som sang/rytmik
forløb, ture i ud af huset, projektforløb,
samlinger, fælles aktivitieter inde og ude,
båldage, så barnet lærer at koble viden og
forståelse til en helhed.
Barnet skal deltage i udendørsaktiviteter og
fælleslege som styrker deres grovmotorik og
som giver dem et indtryk af kroppens
muligheder og begrænsning.
Fælleslege styrker barnets mulighed for at
udvikle selvindsigt. Dette giver børnene et
større kendskab til hinanden og dermed god
grobund for at knytte nye venskaber.

Hvem gør hvad?

For de 0 – 6 årige er:
De voksne på stuerne skal tage hensyn til børnenes
forskelligheder og møde barnet på dets niveau.
Derfor skal de voksne sikre, at barnet inddrages i de
daglige forpligtigende fællesskaber og aktiviter.
De voksne skal skabe mulighed for, at barnet lærer at
se og forstå samspillet med andre samt lære at
håndtere de konflikter der kan opstå.
De voksne skal skabe mulighed for at barn lærer at
forholde sig til de mange forskellige følelser der opstår
i et samspil mellem børn og voksne.
De voksne skal indrette stuen i ”mange små rum” som
giver det enkelte barn mulighed for at agere i mindre
grupper og alene.

Børnene skal præsenteres for forskellige
redskaber til konfliktløsning.

Dokumentation og evaluering
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Dokumentationsmetode(r) – der viser tegn på læring

Dokumentation
Vi vil sikre at vi har indfriet vores mål. Det vil vi bl.a. gøre igennem


Fotodokumentation herunder picture collage



Projektbeskrivelser



iPads



Hjemmeside



Nyhedsbreve



Foto til barnets mappe



Praksisfortællinger og iagttagelser



Dialog med børnene i den enkelte situation

Evaluering
Hvordan så I tegn på læring?
Var der børn der IKKE viste tegn på læring?
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Evaluering
Vi vil løbende evaluere på læreplanstemaet..


På stuemøder og personalemøder i 2017.



Et eksempelm, tegn på at den alsidige personlige udvikling kommer i spil.



I forbindelse med sang/rytmik forløb giver børnene udtryk for læring.



Dette kan ses i at de tilegner sig nye færdigheder via samspil og sangelege



Alle udtrykker glæde og synger de sange, de har sunget til sang og rytmik, resten af dagen.



Nogle børn udviser større læringspotentiale end andre. Men alle har glæde ved forløbet.

Tema: Sociale kompentencer

SÆT KRYDS
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Dagtilbud, navn:

Børnegruppe:

Alsidig personlig udvikling X

Børnehuset Møllebakken

børn 0 – 6 år

Sociale kompetencer X

Tidsperiode: 2017

Sproglig udvikling X
Krop og bevægelse X
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Læringsmål – Hvad skal
børnene lære?







I Møllebakken ønsker vi at fremme
fornemmelsen og forståelsen for de mange
aspekter ved samvær og samarbejde. Samt give
børnene mulighed for at tilegne sig de sociale
færdigheder, der vil gøre dem i stand til at agere
i de sociale rum, der vil udgøre deres omgivelser
til enhver tid.
Alle børn skal have mulighed for at indgå i
ligeværdige sociale fællesskaber.
Vi vil skabe miljøer, hvor børn kan opbygge gode
venskaber og udvikle sig både socialt og fagligt.
Børn skal have medbestemmelse, ansvar og
forståelse for demokrati.

Tegn på læring – Hvad ser vi
i børnegruppen, når børnene
begynder at nærme sig
læringsmålet?
For de 0 – 6 årige:







er omsorgsfulde overfor hinanden.
tager hensyn til hinanden uanset
alder.
er i stand til at aflæse hinandens
følelser.
accepterer hinandens forskelligheder.
trives godt i små som store
gruppesammenhænge.
taler til hinanden i en ordentlig tone.
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Hvilke aktiviteter laver vi for at nå
læringsmålet?


De voksne skal være opmærksomme og
støttende for barnet ved f.eks. dannelse af
venskaber, hvor det er vigtigt at lære hvordan
man kommer med i og bliver en del af gruppen.



Vi skaber tid og rum for til leg, så børnene kan
udvikle deres relationer til de andre børn



Giver børnene følelsen af at høre til og at være
en del af fællesskabet



Øvelser og erfaringer i forbindelse med
uoverensstemmelser/konflikter med andre
børn, trøste hinanden, forstå andres hensigter,
give plads til andre, vente på tur, sætte ord på
følelser.



Give børnene større indflydelse på deres egen
hverdag, hvor deres mening kan komme til
udtryk i beslutningsprocesser.
Arbejder ud fra Fri for mobberi.



Hvem gør hvad?



De voksne lytter og hjælper børnene til
at sætte ord på deres følelser i
konfliktsituationer.



I forbindelse med børn med behov for
et særlig støtte/guidning, drager vi
nytte af tværfaglig samarbejde med PPR
psykolog/ tale & høre konsulent,
sprogpædagoger, inklusionsvejleder m.
fl.
I et udviklende miljø lærer barnet at
sætte grænser og at forholde sig til
andres forskelligheder. Her deltager
den voksne ved siden af og som
rollemodel.
De voksne inddrager børnene aktivt ved
dagligdagens forpligtigende
fællesskaber.
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Dokumentation og evaluering

Dokumentationsmetode(r) – der viser tegn på læring

Dokumentation
Vi vil sikre at vi har indfriet vores mål. Det vil vi bl.a. gøre igennem


Fotodokumentation herunder picture collage



Projektbeskrivelser



iPads



Hjemmeside



Nyhedsbreve



Foto til barnets mappe



Praksisfortællinger og iagttagelser



Dialog med børnene i den enkelte situation
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Evaluering
Hvordan så I tegn på læring?
Var der børn der IKKE viste tegn på læring?

Evaluering
Vi vil løbende evaluere på læreplanstemaet..


På stuemøder og personalemøder i 2017.



Et eksempel, tegn på at sociale kompetencer udvikling kommer i spil.



Leg med lego – En gruppe børn leger med lego rundt om et bord. De konstruerer, de deler, de
fortæller, de leger. Legen udvikler.. klodser, fantasi, ord, handling, samvær..



Lego klodser bliver et fælles tredje.. Det er en aktivitet, hvor væren og væsen bliver bragt i
samspil, hvori sociale relationer kan styrkes.



Dette kan ses ved, at de tilegner sig nye færdigheder via samvær og erfaring i at sætte ord på
det, de er i gang med.



Alle børnene udviser en glæde ved at lege med Lego.



Der er dog nogle børn, som har svært ved at dele og sproget ikke falder dem nemt, disse børn
har brug for støtte i bl.a. disse legerelationer.
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Tema: Sproglig udvikling

SÆT KRYDS

Dagtilbud, navn:

Børnegruppe:

Alsidig personlig udvikling X

Børnehuset Møllebakken

børn 0 – 6 år

Sociale kompetencer X
Sproglig udvikling X

Tidsperiode: 2017

Krop og bevægelse X
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier X

Læringsmål – Hvad skal
børnene lære?





Barnet skal have mulighed for at udvikle sprog,
ordforråd og begrebsforståelse gennem
hverdagens aktiviteter.
Barnet skal udfordres til sproglig kreativitet,
samt til at udtrykke sig på mange forskellige
måder og ved hjælp af forskellige
kommunikationsmidler.

Tegn på læring – Hvad ser vi
i børnegruppen, når børnene
begynder at nærme sig
læringsmålet?
For de 0 – 6 årige..


lærer at give udtryk for deres behov,
ved hjælp af deres eget personlige
sprog, det kan være mimik, gestus,
lyde og senere ord, så de oplever at de
bliver forstået



lærer at give udtryk for det de ønsker.



lærer at bruge sproget i den kontekst
barnet er i .

16

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Møllebakken 2019

Hvilke aktiviteter laver vi for at nå
læringsmålet?


Den daglige samling prioriteres højt for det er
her børnene øver sig i at indgå i dialog med
hinanden og de voksne.



Vi synger, kigger i bøger og bruger rim &
remser, som også er en stor del af det talte
sprog.



Vi arbejder med Sprogpakken/Dialogisk læsning.



For børn med forskellige sproglige
vanskeligheder benyttes et redskab som TRAS
for at afdække barnets sprogforståelse og
udtale.



Møllebakken har en sproggruppe for
tosprogede børn, hvor der er fokus på ord,
begreber og lave forskellige aktiviteter, hvor der
også er mulighed for at bruge sproget og lege
med det aktivt.

Hvem gør hvad?









Den voksne skal møde barnet lyttende
med forståelse og anerkendelse.
Det er derfor vigtigt at de voksne er
aktivt lyttende og indgår i en
konstruktiv dialog, så barnet lærer at
bruge sproget rigtigt i den kontekst det
befinder sig i.
De voksne udvælger bøger fra
Sprogpakken til Dialogisk læsning.
De voksne skal støtte barnet i andre
kommunikationsformer som f.eks.
kropssprog, tegnsprog og skriftsprog.
Den voksnes rolle er bl.a. at skærpe
børnenes opmærksomhed på bogstaver
f.eks. alfabetplakater, navneskilte på
børnenes garderober. Der kan f.eks.
fremstilles koge-sang-store bøger .
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Dokumentation og evaluering

Dokumentationsmetode(r) – der viser tegn på læring

Dokumentation
Vi vil sikre at vi har indfriet vores mål. Det vil vi bl.a. gøre gennem


Fotodokumentation herunder picture collage



Projektbeskrivelser



iPads



Hjemmeside



Nyhedsbreve



Foto til barnets mappe



Praksisfortællinger og iagttagelser



Dialog med børnene i den enkelte situation



TRAS
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Evaluering
Hvordan så I tegn på læring?
Var der børn der IKKE viste tegn på læring?

Evaluering
Vi vil løbende evaluere på læreplanstemaet..



På stuemøder og personalemøder i 2017.



Et eksempel, tegn på at sproglig udvikling kommer i spil.



I Børnehuset Møllebakken har vi to spanske børn. Hver morgen møder de ind, så hilser jeg dem med et
”Hola Mi Amigos” og de svarer tilbage med et ”Hola Mi Amigo”.



Jeg har snakket med børnene på stuen om at det betyder ”Hej Min Ven” på spansk



Når jeg jo kommer ind på stuen, så bliver jeg mødt af et ”Hola Mi Amigo” ikke kun af den spanske pige,
men også af hendes kammerater – Børnene (inkl. Pigen) synes det er rigtig sjovt.



Leg med sprog på den gode måde skaber god karma og godt samvær.



At præsentere børn for flerkulturelle sprogblomster skaber et øget sprogligt abstraktionsniveau hos
børnene.
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Tema: Krop og bevægelse

SÆT KRYDS

Dagtilbud, navn:

Børnegruppe:

Alsidig personlig udvikling X

Børnehuset Møllebakken

børn 0 – 6 år

Sociale kompetencer X
Sproglig udvikling X

Tidsperiode: 2017

Krop og bevægelse X
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier X

Læringsmål – Hvad skal
børnene lære?










Børnehuset Møllebakken er
bevægelsesinstitution.
Barnet skal have mulighed for at være i
bevægelse og opleve glæde ved sin egen krop.
Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der
styrker den fysiske sundhed, herunder forhold
som ernæring, hygiejne og aktivitet.
Barnet skal støttes i at videreudvikle motoriske
færdigheder i både leg og tilrettelagte
udfordringer.
Igennem motion/bevægelse vil vi styrke
børnenes selvværd, velvære og sociale
kompetencer.

Tegn på læring – Hvad ser vi
i børnegruppen, når børnene
begynder at nærme sig
læringsmålet?
For de 0 – 6 årige:



udvikler og opnår alderssvarende og
koordinerede bevægelser og udvikler
sig både grov - og finmotorisk



får en oplevelse af sig selv, sin krop og
sanserne og hvad deres egen krop kan.



rører sig fysisk hver dag, ude eller
inde, alt efter alder og muligheder



får trænet og brugt deres sanser.



Udviser glæde ved at bevæge sig.
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Hvilke aktiviteter laver vi for at nå
læringsmålet?










Vi skaber aktiviteter, som tager højde for
børnenes forskellige alderstrin, således at alle
børn får mulighed for fysisk udfoldelse.
Vi vil gøre brug af gymnastiksal og udendørs
legeplads.
Vi tager på ture ud i det grønne, til skov, strand,
marker og andre legepladser samt bruger vores
egen legeplads med klatrestativ, cykler, gynger
osv.
Vi har rytmik med børnegrupperne hver
mandag, hvori vi skaber muligheder for både
stille og fysisk udfordrende aktiviteter.
Ligeledes kører vi en sang/ rytmik forløb i
vinter/ foråret 2017. Der har til formål at
kombineret krop og bevægelse med sprog,
sociale kompetencer og kulturelle
udtryksformer.

Hvem gør hvad?



Personalet skaber rytmik forløb, der
stimulerer og udfordrer børns motorik
og bevægelsesapparat.



I rytmik-forløbet tilrettelægger de
voksne programmer som styrker og
udfordrer barnet på dets udviklingstrin.



De voksne planlægger forskellige
aktiviteter hvor ture ud af huset,
motion og bevægelse og sundhed
indgår.
To medarbejdere skal ligeledes på
kursus i pædagogisk idræt i foråret
2017.
Bevægelse og udeliv forløb i efteråret
2017.
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Dokumentation og evaluering

Dokumentationsmetode(r) – der viser tegn på læring

Dokumentation
Vi vil sikre at vi har indfriet vores mål. Det vil vi bl.a. gøre igennem..



Fotodokumentation herunder picture collage



Projektbeskrivelser



iPads



Hjemmeside



Nyhedsbreve



Foto til barnets mappe



Praksisfortællinger og iagttagelser



Dialog med børnene i den enkelte situation
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Evaluering
Hvordan så I tegn på læring?
Var der børn der IKKE viste tegn på læring?

Evaluering


Vi vil løbende evaluere på læreplanstemaet..



På stuemøder og personalemøder i 2017.



Tegn på læring..



Når børnene udvikler deres fin - og grov motoriske kompetencer ved at gå, kravle, hoppe,
danse, klappe.



Når børnenes udholdenhed og bevægelighed styrkes.



Når børnene er motorisk aktive på legepladsen/ ture.



Når børnene udviser glæde ved at være fysisk aktive og bruge deres krop ved at løbe, hoppe
danse mv.



Når børnene udvikler nye kompetencer, som f. eks. at cykle, klatre, gå længere ture mv.



Vi arbejder på et bevægelse og udeliv forløb i efteråret 2017.
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Tema: Natur og naturfænomencer

SÆT KRYDS

Dagtilbud, navn:

Børnegruppe:

Alsidig personlig udvikling X

Børnehuset Møllebakken

børn 0 – 6 år

Sociale kompetencer X
Sproglig udvikling X

Tidsperiode: 2017

Krop og bevægelse X
Naturen og naturfænomener X
Kulturelle udtryksformer og værdier X

Læringsmål – Hvad skal
børnene lære?







Barnet skal have mulighed for at opleve glæde
ved at være i naturen og udvikle respekt for
natur og miljø.
Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem
mennesker og naturen.
Barnet skal have mulighed for at få mange og
forskelligartede erfaringer med naturen og
naturfænomener samt for at opleve naturen,
som et rum for at udforske verden.

Tegn på læring – Hvad ser vi
i børnegruppen, når børnene
begynder at nærme sig
læringsmålet?


lærer at have respekt for naturen og
alt levende derude



lærer at der er forskel på ting, blødt,
hårdt, vådt tørt osv.



lærer at vejret skifter fra dag til dag



lærer, hvordan ting kan gro fra frø til
plante.



lærer, hvordan man kan lege med
forskellige ting og materialer i naturen.
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Hvilke aktiviteter laver vi for at nå
læringsmålet?

Hvem gør hvad?



Tage på ture ud i naturen, hvor børnene kan se
årstidernes og vejrets skiften.



De voksne skal formidle naturens
muligheder for udfoldelse.



Ture til plantage, marker, strand, vandløb og
skov mv.





Gøre opmærksom på, hvordan farverne og lyset
forandrer sig derude.

Vi vil gerne være med til at lære
børnene at have respekt for naturen og
miljøet samt udvikle legepladsen som
læringsrum.



At tilbyde aktiviteter til de lidt større børn, der
giver mulighed for at eksperimentere og
undersøge ting, så børnene lærer at der er
forskel i farver og former. Det kan være maling,
vand, sne, jord, sand, modellervoks, ler,
papmache.



Når de voksne bruger naturoplevelser
og ture, så skaber det muligheder, hvor
der er højere til loftet, og herved
muligheden for at nye fællesskaber og
sociale relationer kan opstå og samtidig
minimere riskoen for konflikter, fordi
der er plads for større armbevægelser.



At se på dyr i forstørrelsesglas.



På fisketure – gå på opdagelse med fiskenet.
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Dokumentation og evaluering

Dokumentationsmetode(r) – der viser tegn på læring

Dokumentation
Vi vil sikre at vi har indfriet vores mål. Det vil vi bl.a. gøre igennem..



Fotodokumentation herunder picture collage



Projektbeskrivelser



iPads



Hjemmeside



Nyhedsbreve



Foto til barnets mappe



Praksisfortællinger og iagttagelser



Dialog med børnene i den enkelte situation



Indsamling af naturmaterialer

26

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Møllebakken 2019

Evaluering
Hvordan så I tegn på læring?
Var der børn der IKKE viste tegn på læring?

Evaluering


Vi vil løbende evaluere på læreplanstemaet..



På stuemøde og personalemøder.



Når børnene udviser glæde ved naturen og og uderummets muligheder.



Når børnene tager imod de fysiske udfordringer, de møder og udvikler sig motorisk på ture i
naturen og legepladsen



Når børnene bruger deres fantasi og skaber lege, der inddrager naturen og naturmaterialer.



Når børnene erobrerer legepladsen.



Når børnene udviser glæde ved at være i naturen og oplevelse af at være i naturfænomener.



At børnene udviser respekt for natur og miljø – på f. eks. ture.
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Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier

SÆT KRYDS

Dagtilbud, navn:

Børnegruppe:

Alsidig personlig udvikling X

Børnehuset Møllebakken

børn 0 – 6 år

Sociale kompetencer X
Sproglig udvikling X

Tidsperiode: 2017

Krop og bevægelse X
Naturen og naturfænomener X
Kulturelle udtryksformer og værdier X

Læringsmål – Hvad skal
børnene lære?









Vi arbejder med at styrke fornemmelsen for
musik, æstetik, kreativitet og kreativ udfoldelse
samt forståelsen for kultur.
Vores læringsmålet er at glæden og
nysgerrigheden ved sang, musik, rim, remser
historiefortælling, teater, film, digitale medier,
kunst og kultur mv. skal stimuleres.
Barnet skal have adgang til materialer,
redskaber og moderne medier, herunder IT, som
kan bruges i forbindelse med oplevelser og
skabende kulturel aktivitet.
Barnet skal møde pædagogisk personale, der
selv er aktive kulturbrugere og støtter barnet i
at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig
selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle
udtryksformer.

Tegn på læring – Hvad ser vi
i børnegruppen, når børnene
begynder at nærme sig
læringsmålet?


har mulighed for at udtrykke sig med
former og farver



har mulighed for at udtrykke sig med
musik, rytmik og dans.



hører musik og præsenteres for
forskellig slags musik.



Prøver at spille på rasle æg og
trommer mv..



får kendskab til nærmiljøet og det
omgivende samfund bl.a. igennem
ture
Introduceres til div. teknikker og
materialer.





præsenteres for en bred vifte af
kulturelle udtryksformer så som
billedkunst musik, børnelitteratur, rim
og remser, børneteater, eventyr og
historiefortælling mv.
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Hvilke aktiviteter laver vi for at nå
læringsmålet?


I løbet af året indgår børn og voksne som aktive
deltagere i forskellige kulturelle aktiviteter.



Børnene har dagligt adgang til at benytte iPads
med læringsspil og opgaver.



Aktiviteten er at male, her får børnene både
mulighed for fordybelse og et sanseindtryk ved
bl.a. at producere malerier til væggene, indrette
hyggehjørner og legemiljøer og herved
inddrages børnene i det æstetiske børnemiljø.



Aktiviteter hvori børnene får mulighed for at
udtrykke sig gennem sang, dans, maling,
tegning, bagning, perler og modellervoks mv.



Vi kører sang og rytmik forløb med en sang- og
musiklærer for hele huset i vinter/ foråret 2017.



Vi har ligeledes planlagt et kreativt forløb med
”FriRum” for hele huset i foråret 2017.



Fejre højtider og faste traditioner

Hvem gør hvad?



De voksne skal sikre at børnene får en
alsidig tilgang til kunst og kulturelle
oplevelser. Børnene får inspiration til og
mulighed for selv at lege og
eksperimentere med de udtryk de
møder.



De voksne skal inddrages i det æstetiske
børnemiljø.



De voksne arrangerer udflugter til
kulturelle tilbud f.eks. i lokalsamfundet
kan børnehaven bidrage til den
kulturelle vækst. (F.eks. udstillinger på
biblioteket mv.)



De voksne vil sikre at der tilbydes en
mangfoldighed af aktiviteter, spil m.m.
hvor børnene får mulighed for en
fordybelse.
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Dokumentation og evaluering

Dokumentationsmetode(r) – der viser tegn på læring

Dokumentation
Vi vil sikre at vi har indfriet vores mål. Det vil vi bl.a. gøre igennem..



Fotodokumentation herunder picture collage



Projektbeskrivelser



iPads



Hjemmeside



Nyhedsbreve



Foto til barnets mappe



Praksisfortællinger og iagttagelser



Dialog med børnene i den enkelte situation



Lucia – optog



Børnenes egen kunstudstilling
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Evaluering
Hvordan så I tegn på læring?
Var der børn der IKKE viste tegn på læring?

Evaluering


Vi vil løbende evaluere på læreplanstemaet..



På stuemøde og personalemøder.



Når børnene viser glæde og stolthed ved at udtrykker sig kreativt.



Når de kulturelle udtryksformer afspejler sig og sætter sig spor hos børnene i form af nye lege.



Når børnene udviser glæde og interesse ved præsentation af div. kulturelle udtryksformer.



Når børnene selv tegner og maler samt laver perleplader mv.



Når børnene selv fortæller historie, laver cirkus og teater.



Kunstudstillinger med børnenes værker.



Børnenes glæde og læring ved at udtrykke sig kreativt.
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Børnemiljøvurdering
Vi arbejder med børnemiljøvurderingen (BMV) som en implicit del af læreplanstemaerne. BMVen er inddelt
i 3 temaer: det fysiske, det psykiske og det æstetiske, set ud fra børneperspektivet.

Eksempler følger her..


Det fysiske: Via læreplanstemaer som krop og bevægelse, natur og naturfænomener og sociale
kompetencer, hvor rammen er naturoplevelser og udeliv, der ikke kun skaber grundlag for læring
og erfaring, men skaber mulighed for nye oplevelser og herved også muligheden for at nye
fællesskaber og sociale relationer kan opstå og samtidig minimere riskoen for konflikter, fordi der
er plads for større armbevægelser.



Det psykiske: Via læreplanstemaer som alsidig personlig udvikling, sociale kompentencer og
sproglig udvikling, da alle børn skal have mulighed for at indgå i ligeværdige sociale fællesskaber.
Her vil vi skabe omsorgsfulde miljøer, der danner grundlag for den enkelte barns omsorg, trivsel,
læring og udvikling og hvori børn kan opbygge gode venskaber og udvikle sig både socialt og fagligt.



Det æstetiske: Via kulturelle udtryksformer og værdier, hvor aktiviteten er at male, her får børnene
både mulighed for fordybelse og et sanseindtryk og herved også producerer malerier til væggene,
indrette hyggehjørner og legemiljøer inddrages børnene i det æstetiske børnemiljø.

Evaluering


Det er personalegruppens erfaring, at arbejdet med lærerplaner er både værdifuldt og udviklende
for det enkelte barn såvel som hele gruppen.



Dokumentation og evaluering er blevet implementeret hos personalegruppen som meget
værdifulde redskaber i det daglige arbejde.



Personalet har aldersopdelt børnene med henblik på at skabe læringsmiljøer (aktiviteter/
projektforløb), som er tilpasset, så disse tilgodeser læring for det enkelte barn.



I brobygningsarbejdet er det personalets erfaring, at børnene er mere parate til indlæring og deres
forståelse for at være en del af det store fællesskab er blevet mere tydelig. Tilbagemeldingen fra
børnehaveklasselærerne er, at børnene er parate til indlæring/undervisning, da børnene kender
konteksten for at gå i skole.
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Perspektivering 2017


Ved perspektivering i seneste læreplan (2014-2016) havde personalet en tanke om at etablere flere
stationære læringsrum. Dette vil være et spor, vi forfølger fremadrettet. Vi vil lave forsøg med
stationært læringsrum i ”Svalereden” i forbindelse med Kreativt forløbet med ”FriRum” i foråret
2017.



Emner som Børnemiljøvurdering inkl. børneperspektivet, inklusion samt lærings- og
evalueringsdelen skal også integreres mere tydeligt i en kommende læreplan.



I 2017 kommer der en ny ramme for pædagogiske læreplan, som vi implementerer i det
pædagogiske arbejde i Børnehuset Møllebakken



Det bliver nedsat et lokalt læreplansudvalg i Møllebakken, der rammesætter det videre arbejde
med den fremtidige læreplan.



Hvordan gør vi læreplanen mere anvendelig i praksis? Hvordan inddrager vi digitaliseringen i dette
arbejde? Det er spørgsmål vi vil arbejdevidere med.



Vi ønsker at gøre læreplanen mere enkel og brugbar!



Planen er at vi tager et læreplanstema op på dagsordenen, på hver personalemøde.



Vores pædagogiske læreplan er i konstant proces og i forsat udvikling .

Jan Hansen, leder i Børnehuset Møllebakken, februar 2017.
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