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Det pædagogiske læringssyn og læringsmiljø i Markusskolens Børnehave 

 

Mål: 

Vores motto i Markusskolens Børnehave er ”Et godt sted at være – et godt sted at lege og lære…”. 

Vi har i hverdagen stort fokus på, at børnehaven er et godt sted at være, men også et godt sted at 

lære. Som udgangspunkt kan man sige at alle situationer og aktiviteter er mulige læringssituationer, 

så længe barnet inddrages og involveres. Det er vores opgave, at skabe et læringsmiljø, som sikrer 

børnene de bedst mulige betingelser for at trives, lege og lære. 

Leg og læring er tæt forbundet med hinanden. Et barn lærer gennem leg med sig selv og leg med 

andre, og et barn lærer gennem pædagogisk opsatte lege og aktiviteter. Barnets leg har stor 

betydning for barnets udvikling. Gennem legen kan barnet eksperimentere og fantasere samt 

bearbejde de hændelser, både små og store, som barnet oplever. Samtidig udvikler barnet sig 

sprogligt og socialt, samt får en forståelse af sig selv og andre.  

Gennem de pædagogisk opsatte lege og aktiviteter opnår barnet den mere formelle læring. For at 

opnå læring, har barnet brug for at være motiveret til at deltage. Motivation er nøglen til at lære 

noget, og til at skabe små og store succeser i hverdagen. Motivation til at lære er afhængig af, at 

læringen forgår i et optimalt læringsmiljø. Læring er en livslang proces, og da hjernen er mest 

fleksibel hos mindre børn, er børnene specielt åbne for læring i blandt andet børnehavealderen. En 

stor del af det, barnet får brug for senere i livet, læres i netop denne alder. Læring foregår mest 

optimalt, når barnet er i omgivelser, hvor det motiveres, trives, føler sig tryg og mødes med 

relevante udfordringer. Det er derfor af stor betydning, at tilrettelægge et optimalt og alsidigt 

pædagogisk læringsmiljø.  

Vores mål i Markusskolens børnehave er at skabe et lege- og læringsmiljø, hvor børnene trives og 

udvikles, hvor børnene er trygge, og hvor forældrene er trygge ved at aflevere deres børn. Gennem 

relationen til det pædagogiske personale i børnehaven opnår børnene en viden og læring, og det er 

derfor vigtigt at barnet er omgivet af engagerede og nærværende voksne, som kommunikerer 

anerkendende og ligeværdigt med barnet. At børnene og forældrene kan mærke, at vi vil dem det 

bedste.  
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Markusskolens børnehave bygger på det kristne livs - og menneskesyn. Vi mener, at alle børn er 

unikke, har samme værdi og er noget særligt. Børn er skabt forskellige, og vi ønsker at tage 

udgangspunkt i det enkelte barns evner og kompetencer. Særlige værdiord for os i Markusskolens 

børnehave er: Næstekærlighed, respekt, trivsel og nærvær. Vi ønsker at børnehavens værdier skal 

være fundamentet for det pædagogiske arbejde og læreplanstemaerne.  

Vi tilstræber at børnehaven har et godt børnemiljø, både det fysiske, psykiske og æstetiske. I 

arbejdet med børnemiljøet vil vi inddrage børnenes perspektiv. Vi mener, at børn har meninger og 

holdninger til det miljø, de er i, og vi skal respektere og anerkende det, de siger. Når vi inddrager 

børnene i vurderingen af børnemiljøet, er vores mål også, at børnene får en oplevelse af 

medbestemmelse og demokrati, hvilket er en vigtig del af dagtilbudsloven.  

I vores daglige pædagogiske arbejde gør vi brug af smittemodellen. Smittemodellen er en 

pædagogisk analysemodel, som kan bruges som redskab, til at skabe et inkluderende læringsmiljø, 

med henblik på at fremme udsatte børns ressourcer, brobygning og sociale kapital. I samspil med 

smittemodellen bruger vi dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse (DPU) som giver os et godt 

billede af barnet styrker og udfordringer. Kombinationen af de 2 modeller kan skabe en forståelse af 

de faktorer som kan udløse, påvirke og opretholde adfærds, trivsels- og læringsproblemer. 

Analyserne kan derfor, ud fra denne forståelse, bruges som redskab til udvikling og forbedring af 

barnets læring på alle områder. 

 

Delmål: 

- At barnet føler og oplever at vi møder det på dets niveau. 

- At barnet er nysgerrigt og motiveret for læring. 

- At barnet opnår at være i flow. 

- At barnet føler sig tryg i børnehaven og udviser tillid til de voksne. 

- At barnet føler, vi anerkender det og lytter til det. 

- At barnet oplever at have medbestemmelse. 

 

Handlinger: 

- At vi møder barnet på dets niveau. 

- At vi skaber gode betingelser for læring, både den uformelle læring, som barnet selv skaber 

gennem leg samt den formelle læring, som vi skaber gennem pædagogiske lege og aktiviteter. 
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- At vi møder barnet med omsorg og tryghed. 

- At vi er gode rollemodeller, og at der er sammenhæng mellem tale og handling 

- At vi bidrager til et godt børnemiljø. 

- At vi med de ældste børnehavebørn udarbejder en børnemiljøvurdering udfra DCUM´s 

børnemiljøtermometer. 
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Barnets alsidige personlige udvikling 

 

Mål: 

Barnets alsidige personlige udvikling er et vigtigt fundament for barnets almene udvikling. At støtte 

barnet i dets alsidige personlige udvikling betyder, at vi skal støtte barnet i at udvikle alle dets 

potentialer, og at vi skal se barnet som en helhed. Vores mål er, at barnet gennem en tryg og 

motiverende hverdag løbende udvikles i dets personlighed og tør e sig selv. 

Gennem barnets samspil med omgivelserne, udvikles barnets personlighed. Barnet får mulighed for 

at udforske dets egne grænser, sige til og fra samt lære at håndtere de forskellige situationer og 

følelser der opstår gennem samspillet med andre. Et barn trives bedst i en hverdag, hvor det er 

omgivet af en anerkendende tilgang og tone, og hvor barnet kan opleve sig som betydningsfuld for 

andre. At barnet bliver set og anerkendt som unik skabt med egne kompetencer, evner og 

muligheder.  

I børnehaven skal vi skabe et miljø, der bidrager til, at barnet kan udvikle sig som en stærk og 

alsidig person med et godt selvværd. Barnet skal mærke, at det anerkendes og respekteres for den 

det er. Det er vigtigt, at barnet gennem samspil med andre lærer at mærke og forstå egne følelser og 

grænser, og dermed også andres følelser og grænser, at barnet oplever hverdagen i børnehaven som 

tryg og meningsfyldt. Som et fællesskab som det er medskaber og deltager i. 

 

Delmål:  

- At barnet udviser glæde og er motiveret til at lære nyt. 

- At barnet har mod på at møde nye udfordringer og oplevelser. 

- At barnet oparbejder selvværd. 

- At barnet har tro på egne evner. 

- At barnet hviler i sig selv. 

- At barnet lærer at håndtere forskellige følelser. 

- At barnet kan give udtryk for dets følelser på en konstruktiv måde. 

- At barnet kan være tryg sammen med andre børn og voksne. 
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Handling:  

- At vi ser hele barnet. 

- At vi møder barnet på positiv vis og byder det velkommen, når det kommer om morgenen. 

- At vi tydeligt anerkender barnet og dets følelser i ord og handlinger. 

- At vi giver barnet rum og tid til at lege, lære og opleve gennem både fri leg og voksenstyrede 

aktiviteter. 

- At vi gennem leg og aktiviteter giver barnet mulighed for at udtrykke forskellige følelser. 

- At vi møder barnet på dets eget niveau, i barnets nærmeste udviklingszone. 

- At vi sikrer et godt og motiverende børnemiljø. 
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Sociale kompetencer 

 

Mål:  

At kunne begå sig i sociale sammenhænge og danne relationer til andre mennesker er vigtigt 

gennem hele livet. Sociale kompetencer udvikles gennem samværet med andre, og gennem 

samværet opnår barnet erfaringer med at begå sig i forskellige sociale sammenhænge. Dette 

indebærer udvikling af situationsfornemmelse, af at kunne forhandle, af at kunne kommunikere sine 

ønsker og intentioner og af at gøre sig gældende i en gruppe.  

Et barn skal lære, at mennesker og sammenhænge er forskellige. Et barn skal lære at navigere og 

orientere sig i forskellige sammenhænge og med forskellige mennesker, det gælder hjemme, i 

børnehaven, fritidsaktiviteter mm.  

Igennem samværet med andre børn opbygges sociale relationer og fællesskaber. Ved at være en del 

af det sociale fælleskab, og opleve at blive hørt og høre til, opnår barnet en tro på sig selv, og barnet 

mærker, at det har en betydning for andre.  

I børnehaven er vores mål, at børnene lærer at begår sig socialt, at barnet kan etablere fællesskaber 

med andre og være en del af, samt føle sig som en del af et fællesskab. At føle sig som en del af et 

fællesskab har stor betydning for det enkelte menneske, da det styrker følelsen af værdi og 

samhørighed. At være med i et fællesskab skaber sociale relationer, det giver social kapital og 

danner dermed grobund for læring og udvikling. For at kunne opnå social kapital skal barnet opleve 

sig som en aktiv deltager i fællesskabet.  

Mennesker påvirkes af de fællesskaber, som de er en del af. Gennem sunde og gode sociale 

relationer dannes der mulighed for at fremme menneskets sundhed. Fællesskaber kan virke som 

stødpude for belastninger, det påvirker vores immunforsvar, det kan være en kilde til læring af god 

sundhedsadfærd og det kan yde støtte og omsorg. Det er derfor af altafgørende betydning for 

barnets trivsel og udvikling, at det indgår i sunde, ligeværdige og givende sociale fællesskaber. 

 

Delmål: 

- At barnet kan skabe relationer og indgå i leg med andre børn. 

- At barnet har et eller flere børn, som det leger med. 

- At barnet oplever sig som en del af fællesskabet. 
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- At barnet har gode og sunde legerelationer, som kan være med til at opbygge barnets sociale 

kapital. 

- At barnet kan være i leg med andre børn gennem længere tid. 

- At barnet udviser respekt og empati for andre. 

- At barnet kan aflæse verbale og nonverbale signaler. 

- At barnet kan give plads til andre, vente på tur og lytte til andre. 

- At barnet kan klare små konflikter selv. 

- At barnet udviser hensyn. 

- At barnet forstår de sociale spilleregler. 

- At barnet er glad og trives i relation med andre børn. 

 

Handling:  

- At vi arbejder med temaer, fx venskab, fællesskab mm. 

- At vi arbejder med Fri for mobberi materialet 

- At vi lytter til barnet og dets tanker. 

- At vi hjælper barnet til at danne venskaber. 

- At vi skaber rum til opbyggelse af god leg og legerelationer. 

- At vi sætter ord på følelser. 

- At vi støtter barnet i konflikthåndtering. 

- At vi giver barnet fællesoplevelser med andre børn. 

- At vi deler børnene op i grupper på tværs af stuerne. 

- At vi skaber en struktur med fokus på fællesskab. 

- At vi støtter og guider barnet til at opnå lige deltagelsesmuligheder i fællesskabet. 

- At vi har fokus på at skabe vi-identitet i stedet for jeg-identitet. 

- At vi arbejder med barnets selvværd. 

- At vi er nærværende. 

- At vi giver børnene fællesskabsfølelse ved fælles oplevelser og udfordringer. 

- At vi har fokus på både den afgrænsende sociale kapital og den brobyggende sociale kapital børn 

opnår gennem fællesskab med andre børn. 
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Sproglig udvikling 

 

Mål: 

Sproget er menneskets forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre, og det 

at kunne forstå og kommunikere med sin omverden er afgørende for barnets udvikling. 

Kommunikation med andre sker gennem det talte sprog, gennem kropssprog og mimik, billedsprog 

og gennem det skrevne sprog. Et barns sproglige udvikling finder blandt andet sted gennem samvær 

med andre, oplevelser, samtaler, fortællinger og sang. 

Det er af stor betydning for børn, at de har et alderssvarende sprog, herunder både det impressive og 

ekspressive sprog. Børn påvirkes i deres sproglige udvikling af de mennesker, de omgås, og 

gennem sproget opnår børn en tryghed og kontakt med andre. Sproget er vigtigt for barnets 

mulighed for at deltage i leg og aktiviteter, og jo bedre barnets sprogforståelse og tale er, jo bedre 

forudsætninger har barnet for at deltage. 

I børnehave alderen udvikler barnets sprog og ordforråd i hurtigt tempo, barnet suger ny viden og 

nye ord til sig, og kommunikationen med andre bliver mere verbal. Den sproglige bevidsthed 

udvikles dvs. at barnet lærer at der er forskellige måder at kommunikere på i forskellige situationer 

fx hvornår man har en dialog, hvornår man skal tale afdæmpet, hvornår man må råbe og hvornår 

man skal vente og lytte. 

Et godt udviklet sprog har også senere betydning for, at børn udvikler gode læse - og 

skriveegenskaber. 

 

Delmål: 

- At barnet opnår et alderssvarende sprog. 

- At barnet udviser lyst og mod til at udtrykke sig verbalt. 

- At barnet kan forklare sig, give udtryk for ønsker og behov. 

- At barnet er deltagende, tør at være på og have ordet. 

- At barnet forstår beskeder og handler derpå. 

- At barnet kan bruge sproget til at skabe kontakt og kommunikere.  

- At barnet opnår en sproglig bevidsthed. 
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Handlinger: 

- At vi har fokus på aktiviteter der udvider barnets ordforråd og sprogforståelse. 

- At vi arbejder og leger med sproget, fx med vrøvleord samt rim og remser. 

- At vi læser bøger. 

- At vi synger. 

- At vi sikrer barnet oplevelser som udvikler sproget. 

- At vi sætter ord på hvad vi gør. 

- At vi taler med barnet og ikke til barnet. 

- At vi har en sproggruppe, for de børn der har særlige sproglige vanskeligheder. 

- At vi samarbejder med talepædagogen omkring børns sproglige vanskeligheder, samt modtager 

råd og vejledning.  
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Krop og bevægelse 

 

Mål: 

Ved fysisk aktivitet bliver barnet fortrolig med sin krop, og udvikler lyst til at lege, bruge kroppen 

og bevæge sig. Samtidig får barnet gennem leg og bevægelse sanseindtryk fra kroppens 

sanseapparat og kropsbevidstheden øges. Krop og bevægelse sætter ligeledes fokus på sundhed og 

hygiejne, og barnet lærer herigennem at krop, bevægelse og sundhed hører sammen. Børn i denne 

alder har desuden en naturlig nysgerrighed omkring kroppen og kroppens funktioner, og 

derigennem udvikles deres kropslighed. 

At børnene er i besiddelse af et godt bevægelsesfundament skaber handlemuligheder og giver dem 

energi til at takle dagligdags gøremål og til at opleve og udforske verden. At have kontrol og 

fornemmelse for sin krop sikrer også bedre forudsætninger for barnets indlæring.  

At skabe bevægelsesglæde hos børn kan være med til at danne grobund for, at glæden ved 

bevægelse kan vare hele livet. 

 

Delmål: 

- At barnet udviser glæde ved at bruge kroppen både grovmotorisk og finmotorisk. 

- At barnet udviser motivation for og glæde ved at kunne selv. 

- At barnet udfordrer sig selv motorisk. 

- At barnet får succesoplevelser ved at bruge kroppen. 

- At barnet får kendskab til hygiejne, sundhed og sund kost. 

- At barnet bruger alle sanser. 

- At barnet opnår kropsbevidsthed og kendskab til kroppens funktioner. 

 

Handlinger: 

- At vi laver bevægelseslege. 

- At vi går i hallen hver uge. 

- At vi hver uge går på ture ud af huset. 

- At vi tilbyder finmotoriske aktiviteter. 

- At vi støtter barnet i at blive selvhjulpent. 
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- At vi snakker med barnet om hygiejne, sundhed og sund kost 

- At vi bruger skolens hjemkundskabslokale til maddage mm. 

- At vi går på legepladsen, hvor der er mulighed for at rutche, gynge, klatre, cykle, løbe mm. 

- At vi gennem aktiviteter gør barnet bevidst om kroppens funktioner og sanser. 

- At vi har en viden om børns kropslige udvikling og efter behov italesætter det. 
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Naturen og naturfænomener 

 

Mål: 

At have respekt for naturen og naturens liv vil til alle tider have betydning for vores behandling af 

og opførsel i naturen. Det er vigtigt at påvirke barnets ansvarsfølelse og lyst til at tage vare på 

naturen, samt sikre at barnet får mulighed for at se naturen som et rum til at opleve og udforske 

verden. Naturen er et sted, hvor barnet kan gå på opdagelse, blive udfordret motorisk, have 

fantasilege og erfare omverdenens forskellighed, et sted, hvor man finder ud af, hvordan tingene 

hænger sammen. Det at lære om verden omkring os, at være nysgerrige og stille spørgsmål, at søge 

mening med alt er naturligt for mange børn, og er noget mennesker gør fra de er helt små og resten 

af livet. Børn er derfor afhængige af, at blive mødt af voksne omkring dem, som griber deres 

spørgsmål og trang til at undersøge verden. Vores mål er at give barnet naturoplevelser og mulighed 

for at håndtere dyr, planter og materialer samt styrke barnets naturlige lyst til at undersøge og 

eksperimentere, så barnet opnår et forhold til og en viden om naturen og de fænomener der opleves 

i naturen. 

 

Delmål: 

- At barnet oplever glæde ved at opholde sig udendørs og i naturen. 

- At barnet udviser lyst og nysgerrighed mht. at undersøge ting i naturen. 

- At barnet får kendskab til naturfænomener og science. 

- At barnet udvikler interesse for og viden om naturen. 

 

Handlinger: 

- At vi er ude hver dag. 

- At vi går på ture i området omkring børnehaven. 

- At vi tilbyder børnene oplevelser med forskellige materialer fra naturen. 

- At vi snakker om naturfænomener og undersøger naturen sammen med børnene fx kulde/varme, 

vægt, former, vejrets skiften mm. 

- At vi udforsker og eksperimenterer i naturen sammen med børnene. 

- At vi bruger skolens bålplads. 
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Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

Mål: 

Kultur er et udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er vigtig for barnet, at det 

oplever og forstår den kultur, det lever i ud fra dets niveau. At barnet får kendskab til og en 

forståelse for de traditioner der er i den danske kultur. Meget af det der kendetegner den danske 

kultur og de danske traditioner udspringer fra kristendommen, og det er derfor naturligt at snakke 

med børnene om hvorfor vi fejrer jul, påske, Sankt Hans mm.  

Børn er forskellige og har forskellige udtryksformer. Barnet udvikles ved at eksperimentere med 

forskellige udtryksformer. Det er derfor vigtigt, at barnet får mulighed for at udtrykke sig gennem 

blandt andet musik, drama, teater, og ved at skabe kunst med forskellige materialer.  

Man kan forbinde børn og kultur med de tre K´er. Kultur for børn, kultur med børn og kultur af 

børn. Vi ønsker i børnehaven at præsentere alle tre former for kultur. 

 

Delmål: 

- At styrke barnets kendskab til den kultur det lever i og er en del af. 

- At barnet får kendskab til den kristne tro som børnehavens værdier bygger på. 

- At barnet oplever at arbejde med forskellige kunstneriske udtryk fx musik og teater. 

- At barnet oplever at arbejde med forskellige materialer som ler, træ, maling mm.  

- At barnet kan udtrykke sig kreativt og skabende. 

- At barnet får kendskab til kultur ud fra de tre K´er. 

 

Handling: 

- At vi stiller materialer til rådighed for barnets kunstneriske udfoldelser. 

- At vi motiverer barnet til at være med i skabende processer. 

- At vi snakker om og har temaer omkring forskellige danske traditioner og værdier. 

- At vi hver fredag har samling med fokus på det kristne grundlag som børnehaven bygger på. 

- At vi benytter os af skolens musiklokale. 

- At børnene prøver at stå på en scene. 

- At give barnet oplevelser med kunst og kultur ud fra de tre K´er. 
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Børn med særlige behov 

 

Mål: 

Børn er skabt unikke og med forskellige evner og kompetencer. Børn udvikles derfor også 

forskelligt og i forskelligt tempo. Det er vigtigt for barnet, at det føler sig anerkendt for den, det er, 

og at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn. Der kan forekomme børn, der har behov for en 

særlig indsats i det pædagogiske arbejde, og det er vigtigt at have for øje, hvordan vi bedst muligt 

sikrer disse børn en optimal trivsel og udvikling. I Markusskolens Børnehave arbejder vi med 

inklusion ud fra målsætningen om, at vores opgave er at skabe lige muligheder for, at alle børn kan 

indgå i fællesskabet og i fællesskabets aktiviteter, samt have et godt liv på trods af forskellige 

forudsætninger. Vi har fokus på at barnet oplever accept i det sociale fællesskab, og at det er barnets 

kompetencer der tages udgangspunkt i. 

 

Delmål: 

- At barnet styrkes i de kompetencer det har, og at der samtidig arbejdes bevidst med de områder 

hvor barnet har vanskeligheder. 

- At barnet oplever og motiveres til at være aktiv deltager i processen. 

- At barnet oplever at være en del af fællesskabet. 

- At barnet oplever ligeværd. 

- At barnet med støtte og guidning, har mulighed for at deltage i de samme lege og aktiviteter som 

de øvrige børn. 

 

Handling: 

- At vi har øje for det enkelte barn og er opmærksomme på særlige behov. 

- At vi laver observationer, som diskuteres i personalegruppen. 

- At vi udarbejder handleplaner.  

- At vi inddrager forældrene. 

- At vi benytter os af Smittemodellen og DPU. 

- At vi efter behov inddrager eksterne samarbejdspartnere. 

- At vi laver opfølgning på de børn, der har særlige behov. 
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- At vi er med til at forebygge uhensigtsmæssig udvikling. 

- At vi har fokus på at guide og støtte det enkelte barn, så barnet opnår optimal læringsmæssigt og 

socialt udbytte. 

- At vi har fokus på tidlig indsats. 

- At vi ved behov ansøger om ”Tildeling af ekstra ressourcer” til barnet. 

- At vi ved barnets skolestart holder overleveringsmøde med den modtagende skole. 
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Eget indsatsområde: Børn og sorg 

 

Mål: 

Hver år mister ca. 2000 danske børn en forældre. Det er almindeligt kendt, at dette tab er en af de 

mest traumatiske oplever, et barn kan gennemgå. Dog kan børn også møde sorgen på andre måder i 

livet bl.a. gennem skilsmisse, omsorgssvigt, overgreb, flytning, alvorlig fysisk og psykisk sygdom, 

dødsfald af søskende, bedsteforældre, kæledyr osv. Børns sorgproces er på mange måder længere 

og sejere end de voksnes, fordi børn på hvert nyt udviklingstrin oplever og forstår tabet på en ny 

måde. Børns sorg er derfor på ingen måde noget forbigående, men derimod et livsvilkår, som vil 

følge dem resten af livet.  

Børnenes sorgfaser ligner de voksnes meget, men man siger at børn går ”ind og ud af sorgen”, for at 

kunne tåle den psykiske belastning det er at miste nogen eller noget. Ved at slippe sorgen gradvist, 

hjælper det barnet til at finde nye kræfter til igen, at blive konfronteret med sorgen og sin 

omverden. 

I Markusskolen børnehave har vi fokus på, at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. 

Derfor ønsker vi at tilegne os større viden indenfor dette område, da vi oplever at mange børn, på 

den ene eller anden måde oplever at blive ramt af sorg. Børn der oplever sorg og kriser i deres liv, 

reagerer på forskellig vis. Vi mener at det er vigtigt, at vi i Markusskolens børnehave har en generel 

viden om, hvilke reaktioner og sorgfaser man ofte møder hos børn i sorg, samt får nogle redskaber 

til, hvordan vi bedst kan støtte og hjælpe dem igennem denne proces.  

 

 

Delmål: 

- At barnet oplever at blive mødt med forståelse og støtte. 

- At barnet føler sig tryg i børnehaven og tør vise dets følelser.  

- At barnet oplever at de voksne kan rumme barnets sorg. 

- At barnet oplever den voksne tager sig ekstra tid til barnet. 

- At barnet oplever at sorgen bliver anerkendt. 
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Handlinger: 

- At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. 

- At vi løbende er i dialog med forældrene til barnet i sorg, for at have et fælles fokus på at støtte 

barnet i sorgprocessen. 

- At vi arbejder med emnet til personalemøder. 

- At vi arbejder med emnet til pædagogisk dag. 

- At vi opsøger tv-programmer om emnet. 

- At vi hører en personlig beretning fra en forælder. 

- Vi vil være opsøgende omkring ny viden inden for emnet i medier, artikler, bøger mm. 

- At vi opnår en grundlæggende viden omkring børn og sorg. 

- At vi med denne viden, kan indgå som en større ressource i samarbejdet med forældrene. 

- At personalet bedre kan støtte og hjælpe barnet i sorg. 
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Dokumentation og evaluering 

 

 - Vi vil dokumentere vore pædagogiske praksis ud fra praksisfortællinger, billeder, video, opslag 

ved indgangspartiet, information på tavlen i fællesrummet, via Tabulex og på hjemmesiden. 

 - Vi vil udstille de ting børnene har lavet. 

 - Vi vil snakke med forældrene om barnets dag. 

 - Vi vil til det årlige forældremøde fortælle om det pædagogiske arbejde i børnehaven, med specielt 

fokus på vores indsatsområde. 

 - Vi vil til forældrerådsmøde snakke om og evaluere det pædagogiske arbejde i børnehaven. 

 - Vi vil holde forældresamtaler ud fra vores foldere, som tager udgangspunkt i de seks 

læreplansområder. Folderen sikrer os at vi har fokus på hele barnets udvikling og samtidig 

dokumenteres vores pædagogiske arbejde over for forældrene. 

 - Vi vil gennemgå børnene på stuemøder og personalemøder. 

 - Vi vil snakke med børnene om, hvordan de har det. 

 - Vi vil benytte os af Dcum´s børnemiljøtermometer til vurdering af børnenes oplevelse af 

børnehavens fysiske, psykiske og æstetiske miljø. 

 - Vi vil i det daglige, til stuemøder og til personalemøder evaluere vores praksis ud fra erfaringer, 

observationer og dokumentation. 

 - Vi vil udfylde evalueringsskemaer med beskrivelse af aktivitet, mål, statusmåling, forventede tegn 

på læring og hvilke tegn på læring vi oplevede. Ud fra skemaet vil vi se på resultaterne, reflektere 

over sammenhængen mellem målene og de tegn på læring vi oplevede, samt eventuelle forslag til 

ændringer i den fremtidige pædagogiske praksis. 

 - Vi vil benytte os af smittemodellen og dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse (DPU) som et 

redskab til at analysere og evaluere indsatser omkring enkelte børn, en gruppe børn samt 

pædagogiske aktiviteter.            

           Kilde: dcum 

  

 

 

 


