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Forord 
 
Barndommens land – der, hvor fantasien slippes løs, og alt kan lade sig gøre – der, hvor 
legen blomstrer, og tiden forsvinder – der, i grænselandet mellem fantasi og virkelighed, vil 
vi søge omdrejningspunktet for den pædagogiske læreplan 
 
Den pædagogiske læreplan beskriver det pædagogiske arbejde i Rosenkilde vuggestue 
og børnehave. Den tager udgangspunkt i dagtilbudsloven fra 6. juni 2007 ud fra 
formålsparagraf 7 samt paragraffer om den pædagogiske læreplan § 8,9 og 10 samt 
Slagelse kommunes vedtagne børne- og ungepolitik.  
 
Slagelse kommunes sundheds-, kost-, kultur-, fritids- samt integrationspolitik er blevet 
inddraget ved udarbejdelsen af denne pædagogiske læreplan. Det samme gælder 
Virksomhedsaftalen mellem Slagelse kommune og Rosenkilde. 
 
I Rosenkilde vil det pædagogiske arbejde også tage afsæt i institutionens værdigrundlag, 
de aktuelle børnegruppers behov, årstider og traditioner. 
 
Tilhørsforhold 
Rosenkilde er en selvejende institution, som blev oprettet i 1970 af personale fra den 
daværende Amtsinstitution Andersvænge  
 
Siden 1970 har vuggestuen og børnehaven været to selvstændige institutioner. Den  
1. januar 2008 blev de sammenlagt til en integreret institution. Normeringen er 32 børn i 
alderen 0 – 3 år og 51 børn i alderen 3 – 6 år. Åbningstiden er fra 6 -18 mandag til torsdag 
og 6 -17 fredag. 
 
2/3 af pladserne er forbeholdt ansatte på Slagelse kommunes handicap- og psykiatritilbud 
 
Der er tegnet overenskomst med Slagelse kommune, som råder over resten af pladserne. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelse består af 6 forældrerepræsentanter og en personale repræsentant. 
Ved bestyrelsesmøderne bliver bestyrelsen informeret om de pædagogiske tiltag, f.eks. 
BMV og vil også ved udarbejdelsen og evalueringen af den pædagogiske læreplan blive 
inddraget i de erfaringer, personalet har gjort sig.  
 
Det pædagogiske personale 
I Rosenkilde tilstræber vi en ligelig kønsfordeling samt både yngre og ældre medarbejdere.  
 
- understøtte børnenes motoriske udvikling 
- skabe en sjov og glædesfyldt hverdag. 
 
Vi har gennemført et udviklingsforløb, der har gjort os til ”certificeret 
bevægelsesinstitution”. 
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Menneskesyn og værdigrundlag 
Vores menneskesyn bygger på, at hvert enkelt barn er unikt. En lille personlighed med 
forskellige ressourcer og udviklingsbetingelser 
 
Vores værdigrundlag er: 
 
Nærvær - Børnene skal omgives af omsorgsfulde voksne, der skaber tryghed og tydelige 
rammer. 
For at børnene kan udvikles optimalt og tør give sig i kast med at afprøve noget nyt, skal 
hverdagens rytme være tryg og genkendelig. I en tryg hverdag med nærværende voksne 
har børnene mulighed for at afprøve de netop erhvervede kompetencer og i næste øjeblik 
øve sig på nye færdigheder. 
 
Respekt - Vi lytter til hinanden og respekterer hinandens meninger og grænser. Vi 
respekterer børnenes personlige integritet og trang til selvstændighed. Vi udviser respekt i 
alle relationer. 
 
Anerkendelse - Alle børn skal behandles ens ved at behandles forskelligt. Uanset hvad vi 
har med i ”rygsækken”, er der altid noget vi kan, og noget, vi er gode til. Dette foretrækker 
vi at tage udgangspunkt i frem for et fejlfindersyn.  
 
Relationer - Venskab, samhørighed og fællesskab er vigtigt. Det samme er en personlig, 
indlevende relation. Vi vil undgå mobning og lære børnene at turde sige fra overfor 
urimeligheder. Vi vil lære børnene at være sociale og selvstændige. 
 
Ud fra værdigrundlaget tilrettelægger vi den pædagogiske praksis.  
I Rosenkilde vuggestue og børnehave skal den pædagogiske læreplan være med til at 
sikre et læringsmiljø, hvor børneperspektivet fastholdes - hvor børnenes nysgerrighed og 
undren er en kvalitet - hvor børnene bliver anerkendt, hørt og set for det, de er og kan. 
Børnene skal bekræftes i deres selvværd, og der skal være plads til individualitet. En 
begyndende medbestemmelse, medansvar og demokratiforståelse er også vigtig at 
medtænke i et læringsperspektiv. 
  
Vi respekterer, at barndommen er en værdi i sig selv og er en forberedelse til livet. 
Det er derfor vigtigt, at vi som voksne er både nærværende, anerkendende og gode 
rollemodeller i samværet med børnene.   
 
Kerneopgaven. 
Vi har som personalegruppe defineret, hvad der er kernen for vores arbejde i Rosenkilde 
Vuggestue og Børnehave; 
 

”Gennem leg og ved at være bevidste rollemodeller, skaber vi rammer for 
børnenes alsidige udvikling”.  

 
 
Definition af læringsbegrebet.  
Læring ses som en udviklingsproces, hvor barnet udvikler sin egen viden i relationer med 
andre. Læring ses som barnets bestræbelser på at udvikle sig selv og begribe verden. 
Læring er en proces, hvor børn tilegner sig ny viden, kunnen og færdigheder gennem de 
erfaringer, de gør sig ved at deltage og bidrage i samspil med andre. Denne læring 
medfører nye erfaringer, adfærd og kompetencer. Det betyder: 
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 At der sker en læring, når barnet kan noget, det ikke kunne før.  

 At læring finder sted både direkte og indirekte, når barnet er i samspil med andre. 

 At læring finder sted gennem leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. 

 At læring finder sted, når barnet har mulighed for fordybelse og ny erfaring. 

 At den bedste læring sker i et miljø med nærvær, anerkendelse, fortrolighed og 
glæde. 

 At børn har brug for at øve sig både fysisk og mentalt. 

  
Læringsrum. 
Vi vil skabe helhed og sammenhæng i børnenes liv og tager derfor udgangspunkt i; 
 

 Det omgivende samfund og forældrenes krav og forventninger. 

 Det enkelte barns ressourcer, udvikling og udviklingsbetingelser. 

 Den aktuelle børnegruppe. 
 
Det betyder, at vi som voksne: 

 Er nærværende i samværet med børnene. 

 Giver det enkelte barn omsorg og støtter det i dets alsidige udvikling.  

 Er bevidste om at skabe et udviklende fysisk og æstetisk børnemiljø. 

 Planlægger pædagogiske aktiviteter, som fremmer børns læring og udvikling af 
kompetencer. 

 Giver børnene mulighed for medbestemmelse, medansvar og en begyndende 
demokratiforståelse. 

 Er ”brobyggere” i forhold til skolen. 
 
I vores pædagogiske praksis er de planlagte forløb baseret på mål, midler og metoder. Vi 
bruger iagttagelser, styreark, udviklingsskemaer, TRAS i forhold til børn der har brug for 
ekstra støtte i deres sproglige udvikling, Vis hvad du kan, BMV, o.l. pædagogisk værktøj. 
 
Vi har fokus på dokumentation og evaluering ved både planlægning, udførelse og 
afslutning af planlagte pædagogiske aktiviteter. Dette både i forhold til børn, forældre, 
personale og andre involverede parter. 
 
Da børn har forskellige læringsstile, er det vigtigt, at vi som voksne i de pædagogiske 
aktiviteter både: 

 Går foran barnet - aktiviteten er voksenstyret. 

 Går ved siden af barnet - aktiviteten er voksenstøttet. 

 Går bagved barnet - aktiviteten er barnestyret. 
 
Da disse læringsrum ofte overlapper hinanden, er dokumentationen og evalueringen 
vigtige redskaber til at reflektere over den pædagogiske praksis og dermed videreudvikle 
denne 
 
I forhold til børn med særlige behov arbejder vi målrettet ud fra Slagelse kommunes 
handleguide.  
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6 Temaer. 
Ifølge "bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner" skal planen 
indeholde følgende 6 temaer. 
 

1. Barnets alsidige personlige udvikling 
2. Sociale kompetencer 
3. Sprog 
4. Krop og bevægelse 
5. Naturen og naturfænomener 
6. Kulturelle udtryksformer og værdier 

 
De første 3 mål i hvert tema er centralt fastlagte mål. 
 

1. Barnets alsidige personlige udvikling 
 
Vi vil arbejde målrettet med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, hvorved også 
børn med særlige behov bliver inkluderet. Børnene skal møde anerkendende og 
nærværende voksne, som støtter, men også udfordrer det enkelte barn. Barnets udvikling 
og læring skal foregå i trygge og genkendelige rammer, hvor barnet føler sig værdsat og 
en del af fællesskabet.  
 
Mål 
A) Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt liv trods forskellige 
forudsætninger. 
Vi tager afsæt i det enkelte barns ressourcer. De pædagogiske aktiviteter kan tage 
udgangspunkt i, hvilke behov det enkelte barn har, Det forudsætter, at vi har et indgående 
kendskab til barnet og dets baggrund. Ligeledes er det vigtigt at være i dialog med både 
barnet og dets familie for bedre at kunne give barnet optimale udviklingsmuligheder. 
 
Succeskriterier: Barnet udvikler selvværd, selvtillid, viser glæde og deltager aktivt i 
fællesskabet. 

 
B) Alle børn skal anerkendes som kærlige, nysgerrige og eksperimenterende. 
Vi har en anerkendende tilgang til børnene og giver dem mulighed for at eksperimentere 
med mange forskellige materialer. Ligeledes giver vi dem mulighed for at fordybe sig.  
 
Succeskriterier: Barnet udviser nysgerrighed, er eksperimenterende og motiveret for at 
beskæftige sig med de materialer, det bliver præsenteret for. 

 
C) Alle børn skal have mulighed for at udvikle selvindsigt og empati 
Vi er opmærksomme på børnenes signaler både verbalt og nonverbalt. Ved planlægning 
af de pædagogiske aktiviteter sætter vi fokus på omsorg, empati og følelser. Hermed får 
børnene mulighed for at få erfaringer med at håndtere følelser, og de lærer at respektere 
og forstå egne og andres behov.  
  
Succeskriterier: Barnet udviser empati og interesse for de andre børn. 
 
D) Læring skal foregå i barnets tempo gennem leg og fordybelse 
Vi vægter legen højt og sørger for spændende og udfordrende muligheder for børnene 
både ud og inde. Dette giver barnet mulighed for at lære gennem leg og kunne fordybe 
sig. 
Succeskriterier: Barnet fordyber sig i legen og får ny erfaring og dermed også ny viden 
 



 7 

Metoder og aktiviteter  
I vuggestuen er børnene for det meste i deres egne grupper. Vi mener, at små børn bedst 
kan overskue små enheder og har behov for at etablere følelsesmæssig kontakt og 
tilknytning til nogle få børn og voksne. 

 
I takt med alderen støttes barnet i at blive selvhjulpen med af og påklædning og i at udføre 
små praktiske opgaver som eksempelvis borddækning. 
Vi opfordrer børnene til selv at tage tøj og sko på. Vuggestuebørn bliver præsenteret for 
bestik så tidligt som muligt. Gennem praktisk og verbal støtte, ros og anerkendelse i 
dagligdagen udvikler børnene selvværd og færdigheder. 
 
I børnehaven får børnene mulighed for selv at vælge hvilke børn og voksne, de har lyst til 
at være sammen med, når der ikke er planlagte aktiviteter. 
Dette indebærer eksempelvis, at det stille barn har mulighed for at fravælge rum med 
støjende leg til fordel for et sted med stille aktiviteter og ro. Til gengæld skal de voksne 
tilgodese og gøre det attraktivt ind imellem for det stille barn at være med i lege med høj 
aktivitet. 
 
De ældste børn i børnehaven er i ”Krudtuglegruppen”, som er for de 5-6 årige. Vi opdeler 
af og til også de 3 og 4 årige i aldersopdelte grupper.  
Herved foregår der en mere målrettet læring og dermed relevante krav i forhold til 
børnenes alder. 
 
Aktiviteterne vælges ud fra eksempelvis årstider og traditioner. Det kan være korte forløb 
som f.eks. forberedelse til fastelavn. Dekoration af et fastelavnsris kan indeholde træning 
af finmotorik ved at klippe og klistre. Sang, musik og bevægelse udvikles ved indøvning af 
lege og sange, og det kulturelle formidles i forbindelse med selve højtiden. 
 
Større og længerevarende projekter kan være årets forårsfest i børnehaven, hvor der er 
tradition for en større forestilling. Her introduceres demokratiske spilleregler. Børnene får 
selv indflydelse på projektet og øver sig i at bestemme, lave kompromisser og i at 
samarbejde. 
Samtidig inddrages børnene i udfærdigelse af kostumer og kulisser. Herved udvikles 
motorikken, kreativiteten, det musiske og det sproglige. På denne måde tilgodeser vi 
barnets alsidige personlige udvikling i forberedelsen og afviklingen af aktiviteten. 
 
Børn med særlige behov 
Børn med særlige behov inddrages ud fra et ”ressourcesyn”, hvor vi tager udgangspunkt i 
det, de er gode til og giver dem medansvar og udfordringer for at få dem inkluderet i 
grupperne. Vi anvender bl.a. udviklingsskemaerne til at sætte fokus på, hvor det enkelte 
barn er i sin udvikling, og hvad der skal iværksættes for at støtte barnet optimalt. 
 
Dokumentation 

 Gennem iagttagelser og udviklingsskemaer 

 Via forældresamtaler og forældremøder. 

 Hjemmeside. 

 Foto med små historier på opslagstavlen og lcd skærmen 

 Opførelse af sang og teater for forældre og andre 

 Udstillinger af børnenes projekter 
 
Evaluering 

 Hvordan sikrer vi os, at barnet er trygt og kan udnytte de muligheder, vi tilbyder? 
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 Hvordan giver vi barnet mulighed for at udforske, eksperimentere og fordybe sig? 

 Hvordan kan vi se, at barnet i de pædagogiske aktiviteter kan udtrykke følelser og 
respektere egne og andres behov? 

 Hvordan kan vi se, at barnet føler sig værdsat og anerkendt? 

 Gennem hvilke lege får barnet mulighed for at lære og kunne fordybe sig? 
 
 
 

 
2. Sociale Kompetencer  
 
Sociale kompetencer udvikles i samspillet med andre mennesker. De sociale kompetencer 
udvikles i fællesskaber, i leg, gennem venskaber og i kulturelle sammenhænge. Det 
handler om at kunne leve sig ind i andres følelser og tanker, udvise empati og omsorg og 
om at kunne indgå i relationer med andre. Fundamentet for at udvikle disse kompetencer 
er, at børnene møder nærværende og anerkendende voksne, som ser dem og viser det 
både verbalt og nonverbalt og er gode rollemodeller. 
 
Mål 
A) Alle børn skal have muligheder for at indgå i ligeværdige sociale fællesskaber.  
De voksne sørger for at skabe et pædagogisk miljø, hvor der er plads til mange forskellige 
reaktioner og følelser. Vi hjælper børnene til at lytte, lære at give plads for andre og agere i 
en større gruppe. 
 
Succeskriterier: Når børnene siger til og fra, giver udtryk for egne følelser og udviser 
omsorg og empati.  
Når børnene kan indgå i et større fællesskab med børn og voksne.  
 
B) Vi vil skabe miljøer, hvor børn kan opbygge venskaber og udvikle sig både 
socialt og fagligt. 
Vi giver mulighed for, at børnene kan iværksætte lege uden indblanding fra en voksen. 
Herved lærer de at "stå på egne ben" i det sociale samvær. 
Vi er opmærksomme på, at venskaber blandt børnene får lov at udfolde sig. Vi forsøger at 
tage hensyn til venskabsaspektet og sociale relationer, når vi planlægger aktiviteter og ved 
overflytning fra vuggestue til børnehave.  
 
Succeskriterier: Når børnene har en eller flere venner og samtidig søger kontakt og 
udvikler nye venskaber. 
 
C) Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. 
Medbestemmelse og demokrati inddrages, hvor det er relevant i hverdagen. 
Vi støtter børnene i at blive selvstændige i forbindelse med konfliktløsninger. Det gør vi på 
flere måder. Ved mindre konflikter griber vi nødvendigvis ikke ind. Ved større konflikter 
forsøger vi at synliggøre for børnene, hvad der har ført til konflikten, og hvordan den 
eventuelt kan løses, så børnene igen kan opleve sig som værdifulde i fællesskabet. 
Herved lærer de at kunne samarbejde, tage ansvar og dermed blive i stand til at indgå i et 
forpligtende fællesskab. 
 
 
Succeskriterier: Når børnene selv kan begynde på at løse konflikter. Når de har mod til at 
stå frem og være aktive i børnegruppen, tager medansvar og dermed udviser en 
begyndende demokratiforståelse. 

”Pædagogik er kunsten at opelske alle et barns ubrugte ressourcer” 
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Metoder og aktiviteter 
Vi mener, at et hvert menneske er unikt og har noget særligt at tilbyde. Derfor er det 
vigtigt, at børnene får mulighed for at mødes med hinanden og lære af hinanden. På den 
måde får børnene mange alsidige erfaringer og oplevelser med flere forskellige 
mennesker, som de kan relatere til i deres videre liv.  
Vi laver aktiviteter med børnene på egen stue, men også på tværs af stuerne, for at de kan 
udfordres af andre og få mulighed for at danne relationer.  
 
Samlingsstunden er for børnene et sted, hvor de individuelt kan udfolde sig og få lov at 
fortælle om deres oplevelser. Det er også stedet, hvor de viser opmærksomhed overfor 
fællesskabet ved at tælle børnene i kredsen for at se, om der er nogle, der mangler.  
Børnene deltager også i borddækningen. Herved lærer de at bidrage til fællesskabet.  
 
I vuggestuen kan børnene søge nye udfordringer, når de er parat til det ved at tage 
kontakt med børn og voksne på andre stuer.  
På legepladsen kan børnene frit søge de børn og voksne, som de har lyst til. 
Vi lærer børnene at kunne sige fra og selv træffe et valg om, hvem de vil lege med. Vi 
hjælper, når det er nødvendigt og støtter, hvorved det ikke bliver et nederlag for den, der 
bliver fravalgt. F.eks. hvis episoden udspiller sig på legepladsen, så bliver barnet opfordret 
til at se, om der skulle være en anden, der gerne vil lege, eller den voksne hjælper med at 
finde en.  
 
I børnehaven har vi løbende projekter om at være gode kammerater. For de største børn 
anvender vi også ”Trin for trin” som et pædagogisk værktøj bestående af billeder af børn i 
forskellige situationer. Ud fra billederne taler vi om, hvordan børnene har det, og hvordan 
man kan hjælpe hinanden og agere i forskellige situationer. 
 
Det kan også dreje sig om at vejlede et barn i at sige fra overfor en, der er dominerende. 
Børnene skal lære at mærke egne grænser og samtidig indgå som en social del af 
fællesskabet. Det er vigtigt, at barnet ikke lader sig lokke og bruger undskyldningen; ”Jeg 
gjorde det, fordi den anden gjorde det”. Vi opbygger en bred forståelse af deres eget 
ansvar og udvikler og vedligeholder gode relationer. 
 
De ældste børn får mulighed for at give bud på, hvad de godt kunne tænke sig at arbejde 
med mens de er ”Krudtugler” og i fællesskab udvælges emner. 
Krudtuglerne har også stor indflydelse på udformningen af årets forestilling ved 
sommerfesten. 
 
Børn med særlige behov 
Vi er opmærksomme på børn med særlige behov i konflikter både verbalt og kropsligt. 
Efter en konflikt snakker vi med barnet for at sætte ord på hændelsen. På denne måde 
forsøger vi at støtte eller ændre barnets måde at agere på i samspillet med andre. Vi har 
fokus på, hvornår barnet selv har gavn af at løse en eventuel konflikt. 
Vi arbejder ligeledes på at inkludere barnet i fællesskabet ved at fremhæve det, barnet er 
god til og gennem aktiviteter, der inddrager alle.  
 
Dokumentation 

 Ved den daglige kontakt med forældrene.  

 På forældremøder og forældresamtaler. 
Evaluering 

 Hvordan indgår børnene i sociale fællesskaber?  



 10 

 Hvordan udviser børnene empati? 

 Hvordan etablerer børnene venskaber? 

 På hvilken måde tager børnene medansvar? 
 
 

 
 
3. Sprog  
 
Vi arbejder målrettet med børnenes sprogtilegnelse. Børnene skal være omgivet af 
involverende voksne, der bruger sproget, er gode til at lytte, sætter navn på handlinger og 
med indlevelse besvarer børnenes spørgsmål 
Sproget er et vigtigt fundament for børnenes læring og det gælder både talesprog, 
skriftsprog, billedsprog og kropssprog. 
 
Mål 
A) Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog, ordforråd og 
begrebsforståelse gennem hverdagens aktiviteter. 
Vi lægger stor vægt på, at der i det daglige miljø gives mulighed for at udvikle sproget 
gennem hverdagens aktiviteter. 
De voksne skal møde børnene med anerkendelse og bekræftelse, det vil sige at se, lytte, 
forstå og knytte ord til oplevelser og begreber. 
Vi støtter børnene i at omtale og udtrykke følelser. Her igennem hjælpes børnene til at 
forstå andres reaktioner og følelser, hvilket er en forudsætning for empati og 
konfliktløsning. 
 
Succeskriterier: Når børnene kan kommunikere på netop deres udviklingstrin både verbalt 
og nonverbalt. 
 
B) Børnene skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig på mange 
forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler. 
Vi lægger vægt på at tale meget med børnene. Vi er opmærksomme på både det verbale 
og nonverbale sprog.  
Vi gentager sætninger, som børnene har sagt for at øve det sproglige udtryk. Igennem 
mange gentagelser og ved at lytte til det talte sprog skærpes børnenes bevidsthed og lyst 
til at bruge sproget. 
Det er vigtigt at give alle børn adgang til en computer og samtidig respektere børnenes 
interesse for mediet. Det er vigtigt at være opmærksom på børnenes udviklingstrin for at 
kunne tilpasse tilbuddet bedst muligt. Vi sikrer kvaliteten i spil, som appellerer til børnenes 
fantasi og stimulerer dem i at udforske, lære og være nysgerrige. 
Børnene får ikke ubegrænset tid til computeren, men vi tager individuelle hensyn. 
 
Succeskriterier: Når børnene kan udtrykke sig gennem dialog, fortælling, drama, 
sproglege, højtlæsning og sang samt anvende forskellige kommunikationsmidler. 
 
C) Børnene skal lære at bruge sproget i den kontekst de er i. 
Vi gør meget ud af vores samlingsstunder. Her har vi rig mulighed for at stimulere 
børnenes sprogudvikling. Børnene lærer at lytte og være åbne overfor andre for at opnå 
en gensidig forståelse og respekt for hinanden. De får samtidig en begyndende forståelse 
for, hvordan sproget kan bruges i forskellige sammenhænge.  
Succeskriterier: Når børnene kan bruge sproget i den rette sammenhæng. 
 

”Barnets selvværdsfølelse er nøglen til livet” 
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D) At børnene udvikler deres nysgerrighed for symboler og skriftsprog.  
Vi støtter børnene i deres interesse for symboler og skriftsproget, svarer på spørgsmål om 
skriftsproget og giver børnene mulighed for at lege med det og skrive på deres tegninger, 
når de beder om det. 
 
Succeskriterier: Når børnene kan genkende forskellige former for symboler og har en 
alderssvarende forståelse for begreber. 
 
Metoder og aktiviteter 
I vuggestuen under morgensamling kl. 9 taler vi med børnene om, hvem der er kommet, 
og hvem der er fraværende. Børn og voksne fortæller om oplevelser, som kan danne 
udgangspunkt for en samtale. Vi har en kalender på hver stue, hvor vi introducerer 
begreber om dagen, vejret, fødselsdage, farver, tal og symboler. Vi taler om, hvem der 
skal hente rullebord. Vi synger årstidens sange, som børnene synger med på, når de har 
hørt dem mange gange. Melodien, fagterne og rytmen hjælper børnene til at huske 
teksten. Ofte laver børnene fagter, inden de har udviklet sprog og bruger dem til at gøre 
sig forståelige med. 
Vi læser i bøger og bruger bogen til at tale om det, vi ser på billederne. Vi har bøger 
stående på reoler og i kasser, så børnene selv kan tage og kigge i dem. I perioder laver vi 
LæseLeg i mindre grupper. 
 
I børnehaven har vi samling, inden vi spiser.  Vi laver forskellige aktiviteter – eksempelvis 
rim og remser, fortælling og teater. Vi sætter bevægelser til remserne eller klapper på 
lårene, så rytmen fornemmes i kroppen. Lyttelegene er med til at skærpe børnenes 
opmærksomhed på lyde.  
 
Vi laver forskellige projekter om traditioner, årstider eller det, som rører sig i 
børnegruppen.  
 
Vi taler om begreber, når vi læser en bog højt, og hvis vi møder et nyt ord, taler vi om, 
hvad det betyder. I perioder laver vi LæseLeg. 
 
I forbindelse med forskellige temaer inddrages relevante sange. Børnene foreslår ofte selv 
de sange, vi skal synge og synger ind imellem solo. Det at stå overfor en større forsamling 
og fremvise sine talenter styrker børnenes selvtillid og selvværd. Mange af sanglegene 
bidrager til samarbejde og fællesskab. 
 
Vi nøjes ikke kun med at synge sangene for børnene, vi fortæller dem også. Det kan være 
sange, som børnene kender og ved, hvordan ender.  
Vi laver også ting, der kan være med til at illustrere sangene og historierne, vi har f.eks. 
lavet pindedukker og kulisser af Klods Hans, De tre Bukke Bruse og En kort en lang.  
 
Børnene inddrages ofte i selve fortælleprocessen. De er med til at dramatisere og fortælle 
eventyret eller historien for hinanden.  
 
Vi har observeret, at selv små børn kan affotografere korte ord og se ordet som et 
sammenhængende symbol. Desuden viser vi børnene, at de også selv kan anvende det.  
 
Vi styrker kvaliteten i oplæsningen og påvirker børnene til at bruge biblioteksbøgerne mest 
muligt. De voksne læser med engagement og tør bruge deres krop og stemme til at 
underbygge den gode historie.   
De ældste børn får læst kapitelbøger med få billeder i, hvor de skal bruge fantasien og 
være gode til at huske. Børnene "læser" også for hinanden. 
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Vi arbejder med de fælles aktiviteter, der er beskrevet i Slagelse Kommunes brobygnings-
kanon. 
 
Børn med særlige behov 
For at støtte de sprogligt udsatte og tosprogede børn anvender vi meget billedsprog, 
mimik og teater og underbygger dermed ord og begreber. Tosprogede børn kan fra de er 3 
år, tilknyttes kommunens sprogpædagoger, der støtter til at fremme den sproglige 
udvikling. Dette er med henblik på at tilegne sig det danske sprog, hvis de efter en faglig 
vurdering har behov for det.  
I vuggestuen laver vi TRAS på de børn, hvor vi vurderer, at der skal ydes en særlig 
indsats. 
I børnehaven har vi en sprogpædagog tilknyttet, som tester de tosprogede førskolebørn. 
Testen sker ud fra ” Vis, hvad du kan” og på den baggrund vurderes, om det kommende 
skolebarn skal indstilles til supplerende undervisning. 
 
Vi anvender specialpædagogisk materiale til de sprogligt udsatte og tosprogede børn.  
 
Dokumentation 

 Via opslag med billeder og små historier. 

 Via sang, musik, film og teater for hinanden og forældrene. 
 

Evaluering 

 Hvordan bruger børnene deres sprog, ordforråd og begrebsforståelse? 

 Hvordan klarer børnene sig sprogligt i forskellige fora? 

 På hvilken måde ses det, at børnene får interesse for symboler og skriftsprog? 
 
 
 

 
 
4. Krop og bevægelse 
 
Kroppen er udgangspunkt for alle vores handlinger og er samtidig en integreret del af både 
vores den sociale og personlige identitet. Det er derfor yderst vigtigt at have fokus på den 
del af barnets udvikling. 
Alle børn er forskellige og udvikler sig gennem deres eget unikke forløb, men inden 
skolestart skal de gerne have godt styr på motorikken 
 
Børn får styrket deres krop og dermed deres naturlige lyst til motorisk udfoldelse, hvis de 
fysiske og sanselige udfordringer er til stede. Både i vuggestuen og i børnehaven lægger 
vi vægt på, at det daglige miljø udfordrer børnene kropsligt, ude såvel som inde, hvorved 
de grundlæggende bevægelsesmønstre udvikles og automatiseres. Dette har stor 
betydning for både den fysiske og den psykiske sundhed. 
 
Mål 
A) Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæden ved egen 
krop. 
Vi tilrettelægger aktiviteter, som stimulerer og udfordrer det enkelte barn samt giver det 
erfaringer med kropslig kontakt. 
 

”For at børnenes indtryk skal give aftryk må de komme til udtryk” 
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I multirummet bruges forskellige redskaber, som tilpasses den deltagende børnegruppes 
behov og kunnen. Vi planlægger aktiviteter, der dels er voksenstyrede og dels tager 
udgangspunkt i det, som børnene giver udtryk for at ville. Ofte vil nye aktiviteter gentages 
for at gøre det ukendte og utrygge til noget kendt og trygt, som børnene derved lærer at 
mestre. 
 
Vi har indrettet vores multirum med muligheder for at klatre i ribbe, hoppe, slå kolbøtter, 
tumle på blødt underlag, høre musik og få forskellige sanseindtryk.  
 
Succeskriterier: Når børnene er i bevægelse i løbet af dagen og viser glæde ved det. Når 
børnene udviser hensyn, respekterer andres grænser og selv sætter grænser overfor 
andre. 
 
 B) Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der styrker den fysiske sundhed, 
herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktivitet. 
Vi lægger vægt på, at børnene får sunde kostvaner. I vuggestue og børnehave laves 
kosttilskud lejlighedsvis. Kosttilskuddet og den morgenmad vi tilbyder, er sundt og 
overvejende økologisk. Vi inddrager børnene i de daglige aktiviteter som borddækning, 
madlavning, oprydning osv. 
Vi bestræber os på at bruge årstidens frugt og grønt. Begge afdelinger deltager i Slagelse 
kommunes sundhedsuge. 
 
Succeskriterier: Når børnene er bevidste om sund og usund kost. 
Når børnene lærer om hygiejne som eks. at vaske hænder. 
 
C) Barnet støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i både leg og tilrettelagte 
udfordringer. 
Vi lægger vægt på, at børnenes omgivelser i institutionen både indendørs og udendørs 
indbyder til bevægelse. 
Legeredskaberne og rammerne på legepladsen giver børnene rige muligheder for at få 
stimuleret alle deres sanser. Dette sker enten via børnenes frie leg eller ved 
voksenstyrede aktiviteter, som sang- og bevægelseslege, boldspil, rollespil, konkurrencer 
m.m. 
Legepladsen er indrettet med mange frugtbuske og træer for at give sanseoplevelser. 
 
Succeskriterier: Når børnene er deltagende og bliver bedre til at mestre forskellige ting. 
 
D) At børnene får mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale 
og kulturelle verden gennem alle sanser. 
Vi forsøger at give børnene en grundlæggende forståelse af kroppen og dens funktioner. 
Ligeledes tilrettelægger vi aktiviteter, som på mange forskellige måder kan stimulere 
børnenes sanser 

 
Succeskriterier: Når børnene bliver bevidste om deres fysiske og motoriske formåen. 
 
 

 
Metoder og aktiviteter 
Legepladsen er indrettet med mange sansemotoriske udfordringer, som børnene 
opfordres til at mestre og forcere. Legepladsen består bl.a. af, klatrestativer, rutsjebane, 
vippedyr, balancebomme, gynger, kolbøttestativ, labyrint, legehuse og bakker med ujævnt 
underlag, som udfordrer børnenes fysik og balance.  
Der er også naturlegeplads med klatre- og balancemuligheder, sten til klatring og spring.  
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Sandkasserne benyttes på traditionel vis til at grave huller, bygge slotte, lege vandlege 
m.m. Desuden har vi kasser, som anvendes til konstruktionslege, hvor børnene bygger 
forskellige former for forretninger o.l.  
Der er også plantekasser med sansestimulerende beplantning, frugtbuske og træer.   
 
Vi har desuden valgt at benytte et område af legepladsen til cykelbane. Her kan der køres 
race, buskørsel, osv. Banen bruges også til mere strukturerede aktiviteter såsom 
trafiklære, og når børnene skal lære at cykle på tohjulede cykler. Vi har løbecykler, som er 
særligt gode at lære at cykle på. Det at cykle er med til at styrke børnenes motorik, 
balance og selvtillid. Cykelbanen benyttes også til bevægelseslege, sanglege o.l. 
 
I vuggestuen kravler børnene selv op ad en stige på puslebordet, så snart de kan. Når vi 
spiser eller laver aktiviteter ved bordet, foregår det ved høje borde, hvor børnene selv eller 
med lidt hjælp kravler op på taburetter eller i deres højstol. Ligeledes kravler børnene selv 
op i deres krybber, når de skal sove til middag. Så snart børnene selv kan gå, opfordrer vi 
dem til at gøre det. 
 
Børnene støttes bl.a. i at hælde op, drikke og spise selv. De bliver præsenteret for bestik 
og bruger kniv til at skære maden ud. De hjælper selv til ved af- og påklædning og ved 
potte- toiletbesøg, når de er klar til det. 
 
Vi taler om sund mad. Vuggestuebørnene er af og til med i køkkenet og hjælper til med at 
lave mad, bage osv. 
 
Vi snakker med børnene om kroppen og dens funktioner. Vi synger sange og laver 
sanglege, hvor kroppen inddrages. Vi opfordrer børnene til at være i bevægelse. 
 
Vi er ude næsten hver dag. Når vi tager på ture foregår disse ofte i nærmiljøet og gerne 
samme ture flere gange for at gøre børnene trygge ved institutionens omgivende miljø. 
 
I børnehaven tages emnet om sund kost jævnligt op som tema, hvor der bl.a. arbejdes 
med plancher o.l. for at anskueliggøre, hvad der er sund og usund kost. 
Børnene støttes i at blive mere selvhjulpne. De spiser bl.a. lejlighedsvis med kniv og gaffel 
og skal hjælpe til med at dække bord, feje osv. Derudover opfordres børnene til selv at 
kunne klare af- og påklædning samt toiletbesøg. 
 
Vi tager forskellige temaer op, hvor kroppen og dens funktioner indgår. Desuden leger og 
bevæger børnene sig dagligt, hvor de styrker kroppen og udvikler kropsbevidstheden. 
 
Hver stue tager af og til på ture i nærmiljøet, hvor børnene ofte udfordres motorisk ved at 
forcere bakker, klatre på skrænter og bevæge sig i forskelligt terræn. Vi tager også på ture 
til forskellige legepladser. Nogle gange tager vi bussen, og andre gange går vi, så børnene 
vænnes til at gå længere afstande.  
 
Børn med særlige behov 
Udadreagerende børn og børn, der har behov for meget plads, giver vi mulighed for at 
være i længere tid på legepladsen. Vi er opmærksomme på at udfordre stillesiddende og 
tilbageholdende børn. 
Børn med sansemotoriske forstyrrelser og motoriske problemer kan få hjælp af en 
ergoterapeut. 
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Dokumentation 

 Via vores tilrettelagte aktiviteter ude som inde. 

 Via plancher, udstillinger og foto af aktiviteter. 
 
Evaluering 

 Hvordan ser vi, at børnene har glæde af vores aktiviteter i forhold til krop og 
bevægelse? 

 Hvordan lærer børnene om ernæring og hygiejne? 

 Hvordan ser vi, at børnenes motoriske udvikling er alderssvarende? 

 Hvordan ser vi, at børnene får udviklet deres sanser? 

 
 
5. Naturen og naturfænomener 
 
Børn skal opleve naturen og naturfænomener. 
Børnenes naturforståelse udvikles gennem aktiv involvering, hvor naturens processer 
styrker barnets evne til at systematisere og kategorisere. 
  
Naturen kan være en ramme for børns erfarings- og læreproces, hvor de ved selvsyn 
forstår sammenhænge, der ellers kan være svære at forstå, hvis de kun bliver formidlet på 
et teoretisk plan. Vi lærer børnene om naturens kredsløb i det omfang, de formår.  
 
Mål 
A) Barnet skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle 
respekt for natur og miljø. 
Som voksne skal vi være rollemodeller, som udviser interesse og ansvarlighed for natur og 
miljø og dermed kunne vejlede børnene i at udvise respekt, ansvar og interesse for 
naturen. 
 
Succeskriterier: Når børnene udtrykker glæde og har respekt for naturen.  
 
B) Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem menneskene og naturen.  
Vi skal som voksne være nærværende og kunne pirre børnenes nysgerrighed i forhold til 
at eksperimentere og bruge naturen til leg. 
 
Succeskriterier: Når børnene ser en sammenhæng mellem årsag og virkning. 
 
 
 
C) 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 
Som voksne vægter vi højt, at alle, når det er muligt, kommer ud af huset for at opleve 
naturen og de skiftende årstider. Vi understøtter børnenes leg og eksperimenter med 
insekter, planter og andre materialer i naturen. Samtidig formidles viden om naturen og 
dyrelivet.  
Vi skaber rum for fordybelse, mulighed for at lære at kategorisere og systematisere. 
Ligeledes får børnene lejlighed til at bygge, skabe og konstruere ud fra de muligheder, 
naturen byder på.  
 
Succeskriterier: Når børnene fordyber sig og bruger naturen til at eksperimentere i. 
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Metoder og aktiviteter 
I det daglige taler de voksne med børnene om at passe på naturen. Vi sorterer det grønne 
affald ved spisebordet. Vi taler om at spare på el, vand og varme.  
På vores ture indsamler vi ofte forskellige materialer som sten, kogler, pinde, blade, 
kastanjer, og hvad børn og voksne ellers finder interessant. Naturmaterialerne anvender vi 
som en bearbejdelse af turen eller i forbindelse med vores øvrige pædagogiske aktiviteter.  
 
I maj måned afholder vi blomsterdag, hvor alle de børn, der har lyst, medbringer en plante 
eller blomst, som de er med til at sætte ud i vores bede og blomsterkasser. De er efter 
evne med til at passe og pleje planterne og følger udviklingen 
 
Vi har et akvarium, hvor børnene fodrer fiskene og følger med i, hvad der sker i denne lille 
biotop.   
 
I vuggestuen følger vi årets gang ved at bruge en kalender med ting, der symboliserer 
vejret og årstiderne. 
På ture taler vi meget om det, vi ser i naturen. 
 
I børnehaven har vi i løbet af foråret en læreproces med så og spireforsøg. Resultaterne 
får børnene med hjem, eller de udplantes i børnehaven 
 
Om foråret udforsker dyrelivet i nærmiljøet.  
 
Som supplement til vores egne ture gør vi ind imellem brug af naturskolens materialer og 
deres tilrettelagte aktiviteter. 
 
Naturforståelse handler også om kendskab til forskellige dyr. Foruden læsning af bøger 
om dyr tager vi på ture til steder, hvor der er mulighed for at komme i berøring og blive 
bekendt med forskellige dyrearter. Disse ture giver anledning til nogle gode samtaler børn 
og voksne imellem om fødekæden, og hvad de forskellige dyr anvendes til.  
 
Vi har hønsehold, hvilket er medvirkende til, at børnene oplever en livscyklus. Dette gøres 
konkret ved, at børnene i børnehaven deltager i pasningen af hønsene. De følger 
udrugningsprocessen i rugemaskinen og er med til at fodre dem og med til at muge ud i 
hønsehuset. Børnene får æggene med hjem. De følger processen fra æg til kylling, fra 
kylling til høne, og når det er tid, kan de børn, der har mod og lyst til det også deltage i 
processen med at slagte hønsene. 
 
Børn med særlige behov 
Vi har erfaring for, at børn fra andre kulturer kan have et fremmedgjort forhold til naturen 
og specielt overfor dyr. Derfor er vi særligt opmærksomme på at formidle og løsne op på 
dette forhold. 
Vi arbejder meget med naturfænomener som f.eks. spireforsøg og går på naturopdagelse i 
naturen så ofte som muligt. Ikke mindst for at stimulere de børn, der ikke er vant til at 
færdes i naturen. 
 
Dokumentation 

 Ved udstillinger og foto fra ture og aktiviteter. 
 
Evaluering 

 Hvad har børnene lært i forhold til natur og miljø? 

 Hvilken læring har børnene fået i forhold til samspillet mellem mennesker og natur? 
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 Hvilke erfaringer har børnene fået ved at være i naturen? 

  
 
 
 
 

 
 
6. Kulturelle udtryksformer og værdier  

  
Børn skal have kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier for at kunne 
udvikle en personlig og social identitet. Personalets opgave er derfor at være rollemodeller 
og formidle kultur på flere forskellige måder 
 
I Rosenkilde tager vi udgangspunkt i den æstetiske udtryksform, som er den kulturelle, 
kreative og kunstneriske form. Derudover lægger vi stor vægt på de menneskelige værdier 
og den måde, vi omgås på 
 
Mål 
A) Glæden ved kunst og kultur skal stimuleres. 
Vi vægter, at børnene får kendskab til andre kulturer. De skal præsenteres for forskellige 
kunstarter og have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner Vi arbejder med jul, 
fastelavn, påske og Skt. Hans. Ligeledes har vi vores egne faste traditioner eksempelvis 
børnefødselsdage, forårs- og sommerfest 
Vi deltager i Slagelse Kommunes aktivitetstilbud, som er teater, sundhedsuge og 
koncertoplevelser.  
 
Succeskriterier: Når børnene udviser alsidige interesser og virker kulturelt engageret. 
Når børnene værdsætter og respekterer hinandens kulturelle baggrund.  
 
B) Barnet skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder 
IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturelle 
aktiviteter. 
I løbet af dagen præsenteres børnene for forskellige materialer, som de kan 
eksperimentere med. Vi sørger også for, at børnene har adgang til IT og udvælger 
materiale, som passer til børnenes alderstrin. 
 
Succeskriterier: Når børnene har kendskab til forskellige materialer og deres anvendelse.  
 
C) 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. 
Vi skal som personale være aktive kulturbrugere, som kan formidle og understøtte 
børnene i at kunne bruge mange alsidige kunstneriske tilbud.  
Børnene bliver dagligt præsenteret for forskellige materialer. Dette kan være tegne, male, 
trylledej, madlavning og lignende. 
Vi læser hver dag, låner bøger på biblioteket og sørger for at have varierende litteratur om 
forskellige kulturelle emner. 
 
Succeskriterier: Når børnene deltager aktivt i forskellige tilbud som musik, teater og dans.  
 

”Barnet skal have natur som gave førend det har lært at stave” 
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Metoder og aktiviteter 
Vi benytter os af kulturelle tilbud som kirkebesøg, teater og følger diverse kulturelle tilbud 
på biblioteket, når der er mulighed for det. 
 
Vi synger hver dag ofte flere gange om dagen, men særligt i forbindelse med 
samlingsstunden.  
Vi bruger jævnligt instrumenter, hvor børnene får afprøvet de forskellige instrumenter og 
får lov til at lege med rytmer. 
 
I vuggestuen vægter vi at deltage i nære kulturelle aktiviteter, som børnene føler sig trygge 
ved. Dette er eksempelvis vores faste traditioner, som er med til skabe tidsfornemmelse 
og fornemmelse for årets gang. 
 
Vi synger mange sange med fagter, for på den måde lærer selv de mindste børn rytmerne 
og sangene, og de kan efterhånden selv synge med. Vi har udvalgt en række sange, som 
knytter sig til årstiderne samt til højtiderne jul, fastelavn, påske og Skt. Hans. Årstiderne 
festligholdes, og sangene synger vi jævnligt til samling på stuerne. En gang om måneden 
mødes alle til ”Fællessang” på en stue og synger årstidens sange. 
 
I vuggestuen afholdes sommerfest, hvor formålet er at give forældrene mulighed for at 
lære hinanden at kende. Børnene inddrages ved at synge for forældrene og ved at bruge 
forskellige rekvisitter, samt at introducere forældrene til periodens arbejde. 
 
I børnehaven arbejder vi på, at børnene kan få ro og tid til fordybelse, så de kan 
eksperimentere, improvisere og udvikle deres fantasi, når der arbejdes med teater, musik, 
værksteder og andre kreative aktiviteter. 
Børnene har altid mulighed for at sætte sig ned og tegne. Temaerne udspringer enten ud 
fra børnenes egen fantasi eller fastlagte opgaver, der er stillet fra den voksnes side. 
 
Vi tilbyder børnene forskellige lærerige spil, enten på computer eller brætspil, og børnene 
har adgang til institutionens bibliotek. 
 
Når vi arbejder med teater, film og musik og sang, sætter vi fokus på historie og fantasi, 
hvor børnene bliver præsenteret for eksempelvis fortælling som udtryksform. De arbejder 
med forskellige materialer som papmache, gips, ler, naturmaterialer m.m. og lærer 
forskellige teknikker og kunstneriske udtryksformer. Børnene inddrages i at lave kulisser 
og rekvisitter, der skal bruges til den enkelte fortælling eller teaterstykke. 
Krudtuglerne bruger Ipad til at optage små historier og viser dem for hinanden på 
storskærm. 
 
Børnene præsenteres for forskellige værksteder og lærer f.eks. at sy, klippe, male og 
arbejde med træ. Ligeledes får børnene selv indflydelse på roller, scenografi og optræden. 
De lærer at indgå i et forpligtende socialt fællesskab, at udtrykke sig og stå frem i en større 
forsamling.  
 
Hvert år afholder vi i børnehaven forårsfest, hvor fællesskabet mellem børnene er i 
højsædet. Det er de største børn (Krudtuglerne), der er de bærende kræfter. Traditionen 
tro fremviser børnene et teater eller musikstykke, hvilket er medvirkende til, at samtlige 
børn får stiftet bekendtskab med det at optræde og med teatrets særlige måde at fortælle 
en historie på. De yngste deltager og optræder med udgangspunkt i, hvad de formår. 
Teater, sang og musik fremvises for forældrene, og der afsluttes med fællesspisning.  
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Dagen før afholder vi generalprøve, hvor bedsteforældre og vuggestuen inviteres. Begge 
dage er af stor betydning for børnene, hvilket kan læses i børnenes engagement, glæde 
og begejstring. 
 
 
Børn med særlige behov  
Der er som tidligere beskrevet en del børn i børnehaven med anden etnisk baggrund end 
dansk. Vi respekterer deres kulturelle og sproglige baggrund som noget værdifuldt. 
Samtidig formidler vi den danske kultur og de danske traditioner, så de lærer om det 
samfund, de skal være en del af. 
Vi er opmærksomme på børn, der ikke har adgang til bøger eller IT. Dette får de tilgodeset 
i institutionen. 
 
Dokumentation 

 Via teater sang og musik for forældre, bedsteforældre og andre. 

 Via foto, udstillinger af collager og produkter fra projekter og emnearbejde. 

 Ved opskrifter fra køkkenværkstedet. 

 Ved kontakt med offentlige medier. 

 De voksne fremtræder imødekommende og interesserede i andre kulturer og er 
selv aktive kulturformidlere.  

 
Evaluering 

 Hvordan anvender børnene deres kendskab til andre kulturer? 

 Hvordan udnytter børnene de kreative muligheder, der er i institutionen, og hvordan 
kan vi se, at børnene udvikler sig?   

 Hvordan indgår børnene i de forskellige pædagogiske aktiviteter, som de bliver 
præsenteret for? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Alle børn har ret til at prøve at være prins eller prinsesse” 
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Dokumentation, Evaluering og Perspektivering 
 
Dokumentation 
I beskrivelsen af de enkelte temaer er klart beskrevet, hvilken form for dokumentation, der 
anvendes. Dokumentationen ses i forhold til børn, personale, forældre og andre. Dette 
indebærer, at dokumentationen kan foregå på mange forskellige måder og på mange 
forskellige planer. 
 
Når de pædagogiske aktiviteter bliver planlagt, sker det Pixi-skema, som målretter 
aktiviteterne både med hensyn til mål, midler og metoder. De målrettede aktiviteter sætter 
fokus på at tilrettelægge et læringsmiljø, hvor børnene har mulighed for læring gennem 
fornyelse, fordybelse, forandring, og hvor legen har en central rolle. 
 
Når projekterne er blevet gennemført, bruger vi Pixi-skemaet til at vurdere om de 
dokumentationsformer, vi har anvendt, har været brugbare, og om der eventuelt kunne 
anvendes andre metoder til at dokumentere på. På den måde indgår dokumentationsdelen 
som et vigtigt punkt ved planlægning af de næste projekter. 
 
Dokumentation foregår også via Tabulex, vores hjemmeside, referater fra personalemøder 
og pædagogiske weekends og oplæg til bestyrelsen. Ligeledes via styreark, 
udviklingsskemaer, TRAS, test og handleguiden. 
 
Tabulex bruges ofte til at vise billeder fra dagens aktiviteter. 
 
Evaluering 
Evalueringen skal bruges til at reflektere og sætte spørgsmål ved den pædagogiske 
praksis. På denne måde udvikler vi ny viden og erfaring som udgangspunkt for at sætte 
nye pædagogiske aktiviteter og udvikling i gang. 
I processen med evaluering udfordres personalet rent fagligt, og vi bruger supervision til at 
sætte fokus på egne og hinandens professionelle tilgang til det pædagogiske arbejde. 
Ved at sætte spørgsmål ved vores pædagogiske praksis sikrer vi, at der sker en stadig 
udvikling til gavn for børnene. 
 
Vi evaluerer undervejs på personalemøder, ved afslutning af projekter og på halvårlige 
planlægningsmøder. 
Evalueringen danner grundlag for information til forældrebestyrelsen. 
 
I forhold til børn med særlige behov evaluerer vi ud fra den handleplan, der er udarbejdet. 
Dermed kan vi justere den pædagogiske indsats på en sådan måde, at den bliver mere 
målrettet. 
Ved udarbejdelsen af det pædagogiske arbejde har vi taget udgangspunkt i de 6 temaer 
og afhængig af det specifikke projekt inddraget de relevante mål. 
 
Vi har reflekteret over planlægningen af det pædagogiske arbejde og fundet ud af, at det 
er vigtigt at skabe rammer for at kunne evaluere og planlægge hvert halve år. 
Halvårsplanen bliver evalueret og danner grundlag for det næste halve års pædagogiske 
arbejde. 
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Som del af den interne brobygning, har vi erfaret, at i stedet for at afholde en afsluttende 
samtale i vuggestuen og en velkomstsamtale i børnehaven, er det mere hensigtsmæssigt 
at afholde en fælles overgangssamtale, som skaber større sammenhæng for både 
forældre, børn og personale. 
 
Vuggestueafdelingens personale har på baggrund af evaluering af årets projekter 
besluttet, at projekterne skal være mere koncentrerede, så aktiviteten gentages ofte i en 
afgrænset periode og tage udgangspunkt i børnenes udviklingstrin. Det er ligeledes vigtigt 
at være opmærksom på hvilke perioder, det er uhensigtsmæssigt at afvikle projekter på, 
eksempelvis fordi der skal afsættes tid til at tage mod nye børn. 
 
Børnehaveafdelingens personale har på baggrund af evaluering af årets projekter 
besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt og nødvendigt at have færre planlagte projekter 
men give hvert projekt mere tid, så der opnås den fordybelse og den læring, vi ønsker. 
 
Vi har arbejder med de 3 læringsrum. Når børnene skal lære noget nyt, går den voksne 
foran, senere gør vi det sammen og så ser vi, hvordan børnene selv igangsætter 
aktiviteter. I disse aktiviteter inddrages alle de 6 temaer på forskellige niveauer, og også 
børn med særlige behov rummes i de fælles aktiviteter. 
 
Når vi evaluerer det pædagogiske arbejde, vurderer vi, om succeskriterierne under de 
enkelte temaer er opfyldt. 
Ved udfyldelsen af dokumentations- og evalueringsdelen er evalueringsspørgsmålene 
blevet mere konkrete og herved også mere målbare. 
 
Vores mødestruktur tilgodeser, at personalemøderne bruges til pædagogiske oplæg, 
diskussioner, faglig sparring og refleksion. 
Via refleksion får vi ny viden og kan planlægge og udføre nye pædagogiske aktiviteter. 
Til evalueringen anvendes skriftligt pædagogisk værktøj, udviklingsskemaer, iagttagelser 
og faglig sparring, som sikrer, at vi reflekterer over læreprocesserne.  
 
Vi planlægger en pædagogisk dag hvert andet år, hvor vi evaluerer vores praksis og 
planlægger det fremtidige pædagogiske arbejde. 
 
 
Perspektivering 
Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan er perspektivet og målet i lovgivningen 
om ”styrkelse af den pædagogiske praksis indenfor den udviklingsramme, der er relevant 
for aldersgruppen” en vigtig faktor. 
 
Vi arbejder med forskellige hverdags-situationer, hvor de 6 temaer vil blive inddraget, da 
disse situationer er tilbagevendende og en oplagt arena for daglig læring og mestring.  
 
Den årlige sommerfest i børnehaven er blevet til en forårsfest, da en del af vores børn 
starter i skole/SFO i foråret. Forårsfesten er et fælles projekt og en vigtig del af det 
pædagogiske arbejde i børnehaven. 
 
Krudtuglerne arbejder med Slagelse Kommunes brobygningskanon. 
 
Vi har lavet en plan over diverse møder og arrangementer, hvorved det bliver mere 
overskueligt, hvad der kan planlægges af pædagogisk projekter. 
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Som personale har vi lært at prioritering, afgrænsning af projekterne og tid til refleksion er 
en forudsætning for, at målene kan nås. Vi vil justere det pædagogiske arbejde undervejs, 
så tid og ressourcer stemmer overens.  
  
Pixi-skema til arbejdet med planlægning, dokumentation og evaluering skal i langt højere 
grad prioriteres på de planlagte relevante møder. Det er ledelsens ansvar at skabe de 
nødvendige rammer for at ovenstående kan lade sig gøre. 
 
Gennem pædagogiske debatter vil vi reflektere over vores værdier, visioner og mål i 
forhold til de ressourcer, vi har til rådighed, så vi kan tilbyde et godt og udviklende 
læringsmiljø. 
 
De vigtigste ressourcer er børnene og det pædagogiske personale. Kvaliteten af vores 
arbejde afhænger af personalets kvalifikationer. Derfor er det vigtigt, at vi opretholder et 
højt fagligt niveau og udvikler medarbejdernes kompetencer. Det gør vi ved at deltage i 
interne og eksterne kurser, uddannelse, temadage og lignende, så vi løbende udvikler 
vores viden og kompetencer. 
 
 Personalet Rosenkilde Vuggestue & Børnehave januar 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


