Læreplan for Børnehaven Tusindstrålen.

Indsat nyt tema gældende 2018: Inklusion
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1. Tema:
Barnets personlige udvikling.
Det er flere ting der gør sig gældende for en sund personlig udvikling for barnet i børnehaven. I vores
institution er nøgleordene: Tryghed, genkendelighed, anerkendelse, kærlighed, forståelse,
respekt, accept, åndeligt/kulturelt indhold i dagligdagen, ro, omsorg, forældresamarbejde,
fysisk varme, opmuntring, stimulere til udvikling, fantasi.
Ovenstående er elementer, der skal være til stede i vores institution for at kunne skabe rammer/miljø
for personlig udvikling.
Yderligere er det vigtigt at personalet arbejder individuelt med personlig udvikling. ”Læren om livet”
giver rummelighed, indsigt og forståelse og vil med stor sandsynlighed komme til udtryk i det
pædagogiske arbejde med børnene.

Tryghed:
Vi har en fast rytme. Dagsrytme, ugerytme, årsrytme. Her finder vi også genkendeligheden for
barnet.
Den daglige rytme:
Kl. 7.00 Børnehaven åbner.
Kl. 9.00Morgensamling for hele børnehaven.
Dagens aktivitet.
Kl. 11.00 Eventyr på stuerne.
Kl. 11.30 Spisning.
Kl. 12.30 Udeleg.
Kl. 14.30 Eftermiddags mad.
Kl. 16.30 Børnehaven lukker.
Ugerytme:
Mandag: Håndværksarbejde.
Tirsdag: Maledag.
Onsdag: Festdag med forskellige højtideligheder. Vaskedag.
Torsdag: Eurytmi. Storebørnsgruppe. Bagedag.
Fredag: Vaskedag.
Årsrytme:
Årsrytmen oplever vi gennem årstidsfesterne.
August: Høstfest.
September: Skt. Michaels fest.
November: Lanternefest. Adventsspiral.
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December: Julespil.
Januar: Hellig tre konger.
Februar: Spirefest.
April: Påskefest.
Maj: Pinsefest.
Juni: Gensynsfest.
Sommerfest.

Et andet og vigtigt
element i vores
børnehave, når vi taler om
tryghed, er børnehavens
størrelse. Vi er en lille
institution med en
normering på 25 børn.
Dette giver en familiær
atmosfære med få og
nærværende voksne.

Børnehaven fungerer på mange måder som et hjem. De voksne køber ind, laver mad, gør rent og
foretager sig i det hele taget hjemlige sysler.
Pædagogikken i børnehaven er traditionsbunden.
Eventyr og morgensang er det samme hele ugen.
Det er trygheden der giver ro. Vi tilstræber øjeblikke hvor børnene oplever den indre ro (se afsnittet
med ”ro”).
For at bevare trygheden for barnet er det vigtigt at forældrene har tillid til institutionen. At de kan
sige "Ja" til børnehaven på barnets vegne.
Er forældrene utrygge og har mistillid til institutionen, vil denne følelse sætte sig i børnene.

Genkendelighed:
Når vi ser på emnet genkendelighed, er det den traditionsbundne pædagogik og den faste rytme, som
er det bærende element. Der kommer så lidt som muligt spontanitet ind, der ændrer den faste rytme
i dagligdagen.
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Anerkendelse:
Når vi behandler emnet anerkendelse, stiller det først og
fremmest store krav til personalet i børnehaven. Den
voksne skal arbejde individuelt med egen udvikling, der
fører til selvbevidsthed.
Dette skal personalet være meget bevidst om, så vi er
efterligningsværdige forbilleder.
Personalet skal evne:
- at møde det positive i barnet som 1. prioritering.
- at være positiv og møde barnet der, hvor det er nu i sin
udvikling.
Forudsætningen er bl.a. at arbejdsmiljøet skal være
frugtbart og at personalegruppen anerkender hinanden.
Denne proces vil børnene efterligne i sit sociale liv.
Torsdage har vi konference i børnehaven, hvor hele
personalegruppen er samlet.
Ved den daglige morgensamling bliver alle børnene budt
velkommen og set. Ved samme lejlighed husker vi også på
de børn, der ikke er til stede denne dag.

Kærlighed:
Kærlighed er at kunne give og modtage menneskelig varme, betingelsesløst, også når der er gråd, vræl
og urimelighed. Til daglig er vi omkring alle de børn vi har, både fysisk og psykisk.
Vi tager ligeledes gerne et barn op at sidde, hvis vi fornemmer at det har behov derfor.
Vi hilser og har øjenkontakt til alle forældre og børn om morgenen i forbindelse med aflevering. Er vi
optaget af andre gøremål i denne situation sender vi, så vidt det er muligt, en varm hilsen.
I samlingsstunder (morgensamling, bordvers, velbekommevers) holder alle i hånd i kreds, og opnår på
denne måde også kærlig kontakt, samt fællesskabs følelse.
Forståelse:
For at have de bedste muligheder for at møde barnet, der hvor det er i sin udvikling, er det vigtigt at
man har forståelse for barnet. Her spiller det ind at man kender barnets historie og livssituation. For
at komme til størst mulig indsigt holder vi i børnehaven jævnligt forældrekonsultationer og evt.
hjemmebesøg.
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Den faglige og pædagogiske indsigt er højt prioriteret. Vi holder os underrettet om og deltager i
kurser, efteruddannelse, supervision og har et kontinuerligt studiearbejde. Studiearbejdet 2016
handler om ”Børn af psykisk syge”.

Respekt:
Respekt vil sige at vi anerkender hinandens forskellighed og accepterer denne.
Overført til børnene, vil det sige at vi anerkender/respekterer barnets følelsesliv, individuelle
udviklingstrin og udtryksmuligheder.

Ro:
Ro er her delt op i to grupper. Den indre ro, som er kendetegnet ved at barnet er afslappet og i
balance. Den ydre ro, som er kendetegnet ved at omgivelserne, barnets miljø, er i ro.
Den indre ro får barnet i børnehaven i stor udstrækning gennem den faste rytme, regelmæssighed og
genkendelighed. Det er også vigtigt at personalet generelt er i indre ro.
Hvis vi skal udvikle os er det vigtigt at vi ind imellem stopper op, får rolige stunder, så noget ”nyt” kan
opstå i os. En lille pause. Ro for sjælen.
Den ydre ro ligger i barnets fysiske rammer. Her er det vigtigt at sørge for at støjniveauet ikke er
for høj så det bliver til ”negativ støj” Ydermere sørges der i høj grad for at børnehavens fysiske
rammer fremtræder æstetiske. Vi sørger for at pleje omgivelserne og gøre dem smukke og hjemlige.
Ved større projekter indkaldes forældrene som assistance. Ro for øre og øje.

Omsorg:
Ved omsorg er der en del ydre faktorer, der
skal være i orden. At barnet er tørt, varm og
ren, får en fornuftig kost og søvn. Børnehaven
skal være opmærksom på barnets specifikke
behov og psykiske behov og omgive det med
kærlighed.
I børnehaven er vi bevidste om at barnet
opdrages til at have et fornuftigt forhold til
hygiejne. Vi har bl.a. regler omkring
toiletbesøg og håndvask. Alle de børn der har
brug for det, tilbydes en middagslur.
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Med omsorgen i børnehaven forsøger vi også at favne forældrene. Dette gøres ved at tilbyde
rådgivning, oplysning og vejledning.
Når det drejer sig om kost har vi helt klare holdninger. Vi bruger dagligt lang tid på at tilberede et
sundt måltid sammen med børnene som vi spiser i fællesskab. Vi spiser udelukkende
biodynamisk/økologisk. Vi er i børnehaven bevidste om at drage omsorg for vores natur, som giver os
bordets glæder og takker dagligt, ved i fællesskab at sige bordvers.

Forældresamarbejde:
Inden opstart i børnehaven har vi et møde med forældrene hvor vi oplyser om hvilke forventninger
børnehaven har til det fremtidige samarbejde omkring barnet. På den måde undgår vi mange unødige
misforståelser.
Vi har udarbejdet en pjece om børnehavens holdninger/politik og procedure i forhold til dagligdagens
problemstillinger. Denne skrivelse bliver omdelt til alle forælder ved opstart i børnehaven.
Vi sørger for at have en hyppig kontakt til forældrene og oplyser i videst mulig omfang om barnets dag
i børnehaven. Blandt andet ved:
•
•
•
•
•
•
•

Min. to årlige forældremøder.
Forældrekonsultationer.
Hjemmebesøg tilbydes ved 3 mdr. samtalen.
Vi skriver dagbog til daglig gennemlæsning for forældrene.
Forældrene er aktive i forhold til rengøring, basar, vedligeholdelse af børnehavens rammer.
Vi skriver flere gange månedligt, breve til forældrene.
Sms, mms

Hvis der opstår en krisesituation, hvor forældresamarbejdet går i en hårdknude og børnehaven ikke
formår at løse det, indhentes der konsulentbistand udefra.

Fysisk varme:
Det er vigtigt at barnet mærker sig selv og sine fysiske grænser.
Vi prøver i dagligdagen at give børnene nærhed, også ved fysisk kontakt. Denne kontakt er ikke kun op
til barnet selv, da vi ofte møder børn som ikke selv søger fysisk kontakt. Vi er bevidste om at have
været ”omkring” alle børnene dagligt.
Den fysiske kontakt foregår i de fleste situationer hele dagen. Ved morgensamling, sanglege,
legesituationer m.m., eller bare ved at sidde lidt hos den voksne.
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Opmuntre og stimulere til
udvikling:
Det er vigtigt at de voksne i
børnehaven beskæftiger sig med
ting de selv er begejstret for.
Denne begejstring smitter af på
børnene, så de automatisk får en
positiv tilgang til aktiviteterne.
Ved at være bevidst om denne
proces, sørger vi for at have en
forskellighed i personalegruppen.
Det er ikke børnenes ansvar at
invitere til stimulation og udvikling. De voksne ved bedst, tager ansvar og bestemmer.

Åndeligt og kulturelt indhold i dagligdagen:
Ved at beskæftige sig med åndelige og kulturelle ting i dagligdagen, får barnet en indre
følelse/oplevelse af sit eget individ. Barnet får også en oplevelse af at der er noget der rækker ud
over sig selv, i denne verden. Barnet får ydermere en oplevelse af hvor det kommer fra.
Børnehaven er en international børnehave der repræsenterer mange forskellige lande og deres
særlige kulturer og sprog. Dette er en berigelse for børnehaven og vi får kendskab til forskellighed på
mange planer. Forældrene bringer deres nationaliteter ind i vores lille børnehave. Eksempelvis har vi
nyligt haft en afrikansk familie med trommespil, afrikansk mad, afrikansk sang. Stor begejstring for
hele børnehaven og alle deres familier.

I børnehaven griber vi det eksempelvis an ved:
•
•
•
•
•
•
•

Vi fortæller folkeeventyr dagligt.
Vi holder årstidsfester.
Vi har mange traditioner.
Vi synger sange der fortæller om årets gang og naturens gang.
Vi gør os bevidste omkring højtider og gør dem synlige i børnehaven bl.a. ved et skiftende
årstidsbord.
Vi siger bordvers.
Vi laver julespil med børnene.
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Eksempel på bordvers:
”Jorden har os brødet
givet,
Solen har det skænket
livet.
Kære sol, kære jord,
takken i vort hjerte bor.
Velsignet være maden”

2. Tema:
Barnets sociale kompetencer.
For at barnet kan udvikle sociale kompetencer er der en del forudsætninger der skal være til stede.
Barnet skal bringes i en sammenhæng med andre børn. Der er brug for voksne forbilleder. Barnet
skal styrkes i venskaber. Barnet skal anerkendes og respekteres og have grobund i tryghed og tillid.
Barnet skal føle sig som en vigtig og uundværlig del af den sociale sammenhæng. Barnet skal have
mulighed for at udvikle relationer og samarbejde med forskellige børn og voksne. Det er vigtigt at
barnet lærer sine individuelle grænser at kende. Barnet skal lære hvordan egne handlinger griber ind
i andre børn og voksne (fysisk og psykisk). Barnet skal lære at give og modtage nærhed.

Barnet bringes i en sammenhæng med andre:
I det øjeblik barnet træder ind af døren i børnehaven er det bragt i en sammenhæng med andre. Her
er det de fælles spilleregler der gælder for at samværet kan foregå på en positiv måde.
Dagligt har vi faste gøremål hvor barnet får afprøvet sin evne til at indgå i gruppesammenhæng med
andre. Eksempelvis:
Morgensamling.
Eurytmi.
• Eventyr.
• Fællesspisning.
•
•
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Ovennævnte er ikke frivillige tilbud. Barnet skal deltage.

Voksne forbilleder:
De voksne skal være selvbevidste og vågne overfor, hvordan deres handlinger griber ind i samværet
med børnene. Børnene efterligner uden forbehold alt hvad de ser og hører. Det gælder sproget,
handlinger, indstilling, temperament, stemninger m.m.
Her er det vigtigt med et godt samarbejde personalet imellem. Ydermere kræver det at den voksne er
indstillet på at arbejde med sig selv, selvopdragelse.
Her er det betydningsfuldt med en forskelligartet personalegruppe, der kan repræsentere så mange
sider af mennesket som muligt.

Venskaber styrkes:
Alt efter børnenes temperament har de forskellig tilgang til andre mennesker. Derfor arbejder vi
bevidst med at barnet bliver præsenteret for og sættes sammen med andre børn, så venskaber kan
opstå.
Barnet vil også møde børn som det fungerer mindre godt med. Denne form for kontakt er vigtig, for at
barnet kan mærke sig selv og sine grænser og muligheder. De voksne er her behjælpelig med at vende
disse uvenskaber, til noget positivt.
I forbindelser med konflikter er det børnehavens pædagogik at børnene skal klare mest muligt selv,
men med den voksne i baggrunden som den trygge faktor. De voksne griber ind som konfliktløser
når/hvis drilleriet bliver groft.

Barnet anerkendes og respekteres:
Når det drejer sig om emnet anerkendelse og respekt, er det vigtigt at dette tager sin naturlige
grobund i tryghed og tillid. Den voksne i barnets umiddelbare nærhed, er her en nøgleperson.
De voksne skal være meget bevidste om hvad de ”sender ud” til børnene og sine kollegaer. Her gælder
det især om at have overskud og vilje til sit arbejde. Kunsten er bl.a. at være åben for de umiddelbare
muligheder i sin omgang med andre mennesker og se det positive i andre.
Den voksne er ”leder og formgiver” i børnenes omgangstone. Et forbillede til efterligning, en tydelig
voksen. Børnene får selvfølgelig påvirkninger alle steder fra i sin dagligdag og dette gør det blot mere
nødvendigt at den voksne er vågen og bevidst om sin omgangstone, på en måde så dette kan virke
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opdragende ind på børnene.
Eksempel:
Her i børnehaven har vi en stærk
tradition for at hilse pænt på
hinanden. Hver morgen i
afleveringssituationen bliver børn
og forældre hilst velkommen med
øjenkontakt. Alle bliver set og
modtaget. Kollegaerne har samme
metode når de møder ind i
børnehaven.
Børnehavens fysiske indretning
gør at børnene aldrig bliver
overladt til sig selv. Der kan sjældent foregå drillerier uden at den voksne er vidende om det. Bliver
det groft og går over i mobning er der øjeblikkelig indgriben fra den voksnes side. Her er det igen den
voksnes morale, der er den formgivende faktor.
Som nævnt her flere gange, er den voksne børnenes formbillede. Dette kræver at den voksne
kontinuerligt arbejder med sig selv som menneske, en form for selvopdragelse. Dette gør det ikke
alene. Personalegruppen skal også ”gå en vej” sammen.
I børnehaven holder hele personalegruppen ofte konference. Vi har fælles studiearbejde og er i tæt
dialog om børnehavens ”liv”. Nøgleordet er her at man indbyrdes anerkender og respekterer hinanden,
”der hvor man nu er kommet til”, i sin faglige og personlige udvikling. Denne indbyrdes forståelse vil
automatisk bringes videre til børnene og deres omgangsform imellem.

Barnet skal føle sig som en vigtig og uundværlig del af helheden, sammenhængen:
Det er vigtigt at børnene bliver ”set” i sammenhængen, fællesskabet. Børnene skal være en del at et
fast tilhørsforhold. I gruppen er de en forudsætning der er uundværlig og vigtig for den daglige
trivsel.
Ved sanglegene bliver der givet børnene forskellige roller, der skal fyldes ud. At kunne påtage sig en
rolle er vigtig for at sanglegene kan finde sted. Her er den enkelte også et vigtigt element, i den store
helhed.
Børnene tager del i den daglige husholdning. Her vil vi gerne pointere vigtigheden af, at det enkelte
barn rydder op i fællesskab med de andre børn og voksne. Denne handling er vigtig for at noget ”nyt”
kan opstå. Bliver farverne og tegnepapiret ikke lagt på plads, er det en umulighed at dække bordet til
spisetid. Her har den enkelte også en opgave på fællesskabets vegne. Det er helt sikkert at de andre
børn vil blive utilfreds og påpege at opgaven bliver løst, når maverne begynder at rumle at sult!
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Barnet skal have mulighed for at udvikle relationer og samarbejde med forskellige børn og
voksne:
I børnehaven vægter vi at være en forskelligartet personalegruppe. Det er en lille børnehave med fem
ansatte. Ud fra de fem personer skal vi repræsentere så stor en del af samfundet som muligt.
Ydermere er vi stueopdelt på to stuer. Dette gør at barnet ikke udelukkende kan lave ”frit-valgsordning” i sine legesituationer. Barnet er bragt i en forudbestemt sammenhæng, som til tider kan virke
udfordrende. Det er tilladt at besøge den anden stue, men dette er efter aftale.
Børnehavens fysiske rammer er små, og børnegruppen består af kun 25 børn. Alligevel har vi en stor
kontaktflade. Vi bor til leje på en skole så der er mange børn og voksne i umiddelbar nærhed.
Børnehavebørnene bruger lang tid ved plankeværket hver dag hvor de meget interesseret følger med i
skolegårdens liv.

Barnet skal lære individuelle grænser at kende:
Børnene skal lære at bibeholde sig selv i den sociale
sammenhæng og ikke lade sig ”køre” rundt med.
Dette er et øvelsesfelt som nogle gange kan tage
hele livet. Vi er en lille børnegruppe, hvor vi
prioriterer nærhed med alle børnene. Vi kan favne
dem alle sammen og ved hvor der skal støttes. I
denne trygge atmosfære har børnene god mulighed
for at øve sig i grænsesætning, over for
omverdenen.

Barnet skal lære at egne handlinger griber ind i andres liv:
Set i lyset af et vi er et lille sted, kommer vi til at kende børnene rigtig godt. Her får vi mulighed for
at lære barnets ”erfaringsvej” at kende. Det er meget forskelligt hvordan vi gør vores erfaringer.
Nogle skal blot træde ved siden af én enkelt gang og så glemmer de det aldrig mere. Andre gør samme
fejltagelser 100 gange og kun ganske lidt hjælper det.
I børnehaven prøver vi at respekter barnets egen måde at gøre sine erfaringer på. Det er selvfølgelig
svært at se på, når nogle desværre altid skal gå den lange lange hårde vej. Alligevel er det vigtigt, at
barnet får rum til at kunne gøre sig sine egne erfaringer alene og i sammenspil med andre.

Til tider kan det være nødvendigt at afbryde barnet og tage det ud af sammenhængen. Give barnet en
pause, for herefter at lade barnet indgå i sammenhængen på ny. Det bedste er selvfølgelig, hvis
børnene kan regulere sig selv.
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Barnet skal lære at kunne give og modtage nærhed:
Vi er meget bevidste om at alle børnene får fysisk kontakt med en voksen, dagligt. Vi forsøger at
”komme omkring” alle børnene med fysisk varme. Denne form for kontakt er vigtig for at lære sin krop
at kende og bibeholde den ”indre varme”. Det er vigtigt at børnene kender til den fysiske varme
hjertelige kontaktform, hinanden imellem.
Vi giver fysisk nærhed ved at holde i hånd, kramme, sidde med børnene, nusse dem m.m. Her forsøger
vi at være meget bevidste om at de børn, der ikke selv beder om denne form for berøring og kontakt,
også bliver taget sig af.

3. Tema:
Sproglig udvikling.
I Børnehaven har vi forskellige indfaldsvinkler til arbejdet med sproget. I daglig praksis arbejder vi
med rim og remser, sang, eventyr, sanglege, eurytmi og øvelse af kommunikative færdigheder. Vi
har også en storebørnsgruppe, der bla. arbejder med skriftsproget. Vi har i børnehaven planlagt
en struktur for samtaler i hverdagen der både tilgodeser pædagogikken og barnets sproglige
udvikling.

Rim og remser:
Børnene får her rig mulighed for at prøve sproget af og smage på lydene. Det er ikke nødvendigvis
sprogforståelsen der her er det vigtige. Vrøvleversene kan gentages gang på gang og lydene giver god
øvelse for mundmotorikken. Rim og remser kan også sagtens være på andre sprog end nødvendigvis
dansk. Det er spændende at tælle både på engelsk, tysk, spansk m.m.
Når vi siger rim og remser i børnehaven foregår det fortrinsvis ved vores daglige morgensamling. Her
gør vi meget ud af at gøre bevægelser til, der svarer til versenes indhold. På den måde får børnene
koblet kropssproget sammen med det talte sprog. Så er barnet ikke så god til sproget, er der noget at
efterligne både auditivt og visuelt, og når tingene bliver gentaget dagligt, er der ekstra gode
betingelser for sproglig udvikling.
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”Kom mit lille snefnug og hils på mine hænder,
Fortæl mig hvor du kommer fra og hvor din rejse
ender.
Kom mit lille snefnug og læg dig på min pande,
Fortæl om alle stjernerne og alle jordens lande.
Kom mit lille snefnug og læg dig her på bakken,
Så jeg kan gi´ min storebror,
En snebold lige i nakken.”
Verset siges til morgensamling, hvor vi står på kreds og
siger det højt i kor. Til verset gøres bevægelser der
svarer til det sproglige indhold.

Sang:
Sangen er et vigtig element i hverdagen, den binder dagens aktiviteter sammen. Vi synger til børnene
når vi skal starte en aktivitet, når vi skal rydde op, spise osv.
Det giver en ”magisk overgang”, hvor de voksne henvender sig til børnene, på deres plan ved at synge.
Børn elsker sang og laver selv tit opdigtede sange om det de er i gang med. Sangen udvikler
strubehovedet på en anden måde end tale.
Til Morgensamling, synger vi forskellige sange: jeg en gård mig bygge vil, se den lille stær osv. Sangene
er valgt med omhu, efter hvilken stemning vi ønsker at fremkalde.

”Skytsengel min pas godt på mig,
Dag og nat tidligt og sent.
Altid skal du passe godt på mig,
Så bliver` jeg glad,
Skytsengel min.”

Denne sang bliver sunget, som afslutning på eventyret, inden vi skal over til bordet og spise.
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Eventyr:
Vi appellerer til billedsproget gennem
eventyret. Eventyret er specielt
udvalgte folkeeventyr, tilpasset
børnenes alderstrin. Der bliver fortalt
det samme eventyr hele ugen, da
gentagelsen er vigtig for sproget. På
legepladsen leger og genfortæller
børnene selv eventyret til hinanden.
Eventyrfortællingen er et godt
barometer for målingen af hvor barnet
er i sin sproglige udvikling. Det er let at
se hvor meget barnet har fået med af
eventyret, ved de forskellige
udtryksformer, særligt gennem tale og
leg.
Folkeeventyrene indeholder sproglige
begreber, som vi ikke umiddelbart
kender fra det daglige talte sprog. Disse
begreber appellerer til barnets indre
forestillings evne. Ved at stille åbnende,
men velovervejede spørgsmål ind til
eventyr, kan du få et lille indblik i
barnets sprogforståelse, hvad har
børnene fået med af eventyrene der er
blevet fortalt?
Samtaler i hverdagen:
I børnehaven er vi ikke en meget
snakkende personalegruppe. Kunsten at
holde inde og give ro er vigtig. Dog er
samtaler
i
hverdagen
en
vigtig
forudsætning for en sund sprogudvikling. I den anledning har vi tilrettelagt en samtale for den almene
daglige tale, der stimulerer børnene.
-

Samtaler indledes altid på børnenes initiativ.
Personalet stiller altid åbnende spørgsmål.
Gentag hvad barnet siger og byg videre på det der er blevet dig givet.

Der kan selvfølgelig være mange grunde til samtale, der kan tilrettelægges alt efter hvad personalet
vil opnå ved samtalen.
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Eurytmi:
Henvisning til afsnittet: Krop og bevægelse, Eurytmi.
I forhold til sproget har Eurytmien både kropssprog, talesprog og billedsprog. Børnene får fortalt et
eventyr, hvor der bliver lavet bevægelser til. Hvert bogstav/lyd har sin egen fysiske fremtoning, så
børnene ikke bare høre lyden, men også mærker bogstavet/lyden i sig. Dette giver en indre oplevelse
af bogstaverne, så børnene får nemmere ved dansk undervisningen, senere i skoleforløbet.

Kommunikative færdigheder:
Vi har mange samlinger med børnene hver eneste dag. På den måde lærer børnene naturligt og får rig
mulighed for at øve kommunikative færdigheder. Vente på tur i talerækken, lytte til andre, bede om
hjælp, blive lyttet til, er blot enkle færdigheder der er nødvendige at mestre i sund sproglig udvikling.
Omkring bordet i spisestunden er det nødvendigt at kunne sige: ”Karla, vil du række mig vandet?” Det
er ikke nok at blot råbe: ”Vand!” Her er der god mulighed for at øve gestus og andre nuancer i det
talte sprog. Ved morgensamling har vi en regel med at der kun er en der taler ad gangen. Hvis man vil
sige noget må man række hånden op og vente på sin tur.

Dialogisk læsning for små (2-4 årige):
Steinerpædagogikken lægger ikke op til skriftsproget hos de helt små børn. Man vil forsøge at holde
barnet ”sovende i eventyrverdenen” og ikke tilbyde det intellektuel abstrakt læring.

Storebørnsgruppen:
Storebørnsgruppen er den gruppe af børn der skal starte i
skole efter førstkommende sommerferie. Her arbejder vi
bla. målrettet med bogstavskendskab og skriftsproge. Vi
lærer bogstaver at kende og skrive ord. Tal kendskab m.m.
Dialogisk læsning er en af de metoder vi har valgt at
arbejde med. Storebørnsgruppen tager også på
biblioteksbesøg og får her set mange forskellige bøger.
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4. Tema:
Krop og bevægelse.
Elementer i børnehaven, der understøtter og stimulerer børnenes fysiske udvikling, bevægelses evne
og udfoldelser, er blandt andet: hygiejne, ernæring/kost, vind og vejr, selvhjulpethed, eurytmi,
morgensamling, natur og havearbejde, håndarbejde (formning, tegning, maling, bagning m.m.) og
legen.

Hygiejne:
Vi er i børnehaven bevidste om hygiejne. Der er eksempelvis regler omkring toiletbesøg, som børnene
bliver øvet i. Vi gør et arbejde for at det skal være naturligt at vaske hænderne efter næsepudsning,
inden spisning, når man kommer ind m.v. Håndvask er flere gange om dagen et fast ritual som alle
børnene gør i fællesskab, uden undtagelse. Der er altid engangshåndklæder og sæbe i rigelige
mængder på toilettet. Her er det vigtigt at de voksne er velsoignerede og har et helt naturligt
forhold til hygiejne.
Børnene oplever at vi er huslige og deltager i alm. rengøring. De støvsuger, tørrer støv af, fejer
gangen. De skal eksempelvis selv tørre op når de har spildt. Den voksne er med som en understøttende
faktor.
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Ernæring og kost:
Sund ernæring og kost er et vigtigt element i børnehaven. Madlavningen er noget af det centrale i
børnehavens dagligdag. Dagligt laves der varmt mad til børnene og alle der har lyst deltager i
tilberedningen. Her er der rig mulighed for at smage, dufte, røre ved meget forskelligt og ydermere
bruge forskellige remedier. Der bliver hakket, skrællet, skåret, gnubbet, vasket, pisket, revet, æltet,
rørt m.m. Børnene deltager så vidt muligt i hele processen. Der bliver mærket på det varme og kolde,
brugt skarpe og døve knive, kogt og stegt. Her er der vid mulighed for at få trænet det motoriske,
stimuleret sanserne.
Vi er meget bevidste om at alle ingredienser skal være (så vidt det er muligt) økologisk og biodynamisk
dyrket. Dette giver børnene en oplevelse af ernæringsrigtig kost og styrker deres sundhed. Vi
påvirker også forældrene til at forholde sig til sundhed og ernæringspolitik, ved at børnehaven selv
har tydelig holdning til dette.

Vind og vejr:
Dagligt er børnene ude på legepladsen, uanset vejret! Her får de mærket naturens kræfter med sin
krop. Frost, regn, slud, sne, varme, blæst, hede m.m. og kunsten, at klæde sig efter vejret, er en
udfordring i sig selv. Det er en fysisk og for nogle børn også en tålmodighedsmæssig udfordring, at
skulle ind at skifte til tørre strømper og især, hvis det er strømpebukser!

Selvhjulpenhed:
At stimulere barnet til selvhjulpenhed, er god motorisk træning. Det kan gøres i alle henseender og
dette er vi i børnehaven bevidste om. Selvfølgelig er den voksne med på sidelinien som den
understøttende og opmuntrende, for det er ofte lidt ”noget bøvleri” og barnet skal jo kæmpe lidt,
første gang det eksempelvis skal have knappet strikketrøjen. Der skal være tid til dette og
påklædningssituationen skal sammenlignes, som noget ligeså vigtigt som spisesituationen.
Vi opfordrer også børnene til at hjælpe hinanden. Dette er en fin gestus og stadig motorisk træning.
Dette hjælpsomme rum, skulle gerne være en naturlighed. Her er der også rig mulighed for at få
mærket hinanden.
Vi øver også det mundmotoriske ved eksempelvis at sige vrøvlevers, spise noget groft, puste lys ud.
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Eurytmi:
Eurytmi er en bevægelseskunst vi har i børnehaven. Der kommer en eurytmist hver uge og varetager
denne undervisning. Eurytmien går ind og giver barnet en fysisk fornemmelse af sig selv, i samvær med
andre. Det giver ydermere en rumfornemmelse; oppe og nede, foran og bagved, højre og venstre.
Eurytmien er styret af en eurytmist som ved
eventyrlig fortælling leder børnene. Denne styring fører til egen kropsbevidsthed. Børnene bliver
bevidste om kroppens enkelte dele og øget selvkontrol over disse.
Her foregår alle øvelser i takt og fællesskab med de andre børn. I dette eventyrlige univers bliver
børnene ledt rundt i skove og dale, over sø og vand, op ad høje vindeltrapper, ned af lange
rutshebaner, udfordrende klatreture i høje træer. Det hele understøtter på bedste måde børnenes
indre forestillingsevne og fantasi. Beriger deres leg og giver et samhørighedsforhold. Det kan også
sammenlignes med et fint musikstykke, der bliver allersmukkest når det foregår i takt. Her er
selvkontrol et vigtigt element. Det lyder ikke godt hvis violinen bare filer derudaf, uden fornemmelse
for resten af orkestret.

Morgensamling:
Hver morgen kl. 9.00 har vi samling på stuerne, for børnene. Her øves ivrigt på forskellige rim og
remser med tilhørende gebærder. Ydermere bevæger vi os rundt i polkadanse, gymnastik, sanglege og
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den helt inderlige ro. Hele samlingen foregår på kreds.

Der indledes altid med et ”begyndelsesvers”:

Med mine fødder på jorden jeg står,
(alle står stille i kredsen med samlede fødder)
frejdig og glad ud i verden jeg går.
(alle går rundt i kredsen i takt til verset)
Lang er min færden og stort er mit mod,
(kredsen fortsætter)
altid jeg ved hvor jeg sætter min fod.
(kredsen stopper og samler benene på ordet fod).

Natur og havearbejde:
Ude bliver der bygget huler, klatret i træer, gravet, gynget, løbet og leget.
Børnene får plads til ”de store armbevægelser" og det alsidige terræn giver mange muligheder for at
træne balance, styrke og smidighed.
I det omfang børnene har lyst, hjælper de til med at luge legepladsens urtebede.
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Håndarbejde:
Håndarbejdet i børnehaven er meget alsidigt. Grundprincippet er at børnene gør arbejde med hånden.
Madlavning, træarbejde, bagning, strikning, modellering, gravearbejde i haven, maling, tegning
m.m. Der rig mulighed for at udvikle både grov og fin motoriske evner, ved de praktiske gøre mål i
dagligdagen. F. eks når de hjælper med at tilberede suppe. Gulerødderne skal vaskes, skrælles,
skæres i små stykker. Her skal barnet lære at bruge forskellige redskaber for at få udført et
tilfredsstillende stykke arbejde. Er det andre projekter barnet er i gang med, er det andre redskaber
barnet skal bruge.

Leg:
Gennem legen lærer børnene deres fysiske formåen at kende. De tumler, hopper, kravler, slæber
på møbler m.m. Et meget vigtigt element i barnets fysiske udvikling gennem legen er sammenspillet
med de andre børn. De tumler sammen og rører ved hinanden på alle mulige måder. Lege kan til tider
udvikle sig til kampe, der på ulykkelig vis ender med buler og skrammer.
Disse sammenspilssituationer er også vigtige erfaringer, hvor børnene lærer egne og andres fysiske
grænser at kende.
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5. Tema:
Naturen og naturfænomener
Børnehaven er en halvt ude børnehave. Hver dag efter frokost tager vi tøj på og er ude resten af
dagen. Kun undtagelses vis, går vi ind. Vi har et udekøkken med bord og bænke, brændekomfur, hvor vi
kan søge ly for regn og blæst. Der er to andre steder hvor vi spiser eftermiddags maden, alt efter
sol/ skygge og vind. Det er vigtigt at børnene har tøj på som passer til vejret, så de kan få gode
oplevelser, også når det regner og sner. Når det regner graver børnene render og laver bla. ”muddersoppe-huller”. Vi har sat tagrende på vores udekøkken, så regnvandet kan opsamles og løbe videre ned i
vores vandbane, som ender i en lille fordybning i urtehaven. Endvidere er vi ved at etablere en
egetræstønde, til yderligere opsamling af regnvand, så børnene selv kan hente vand til at lege med.
Vores legeplads er som en have med træer og buske, bede, kompostbunke, blomster, krydderurter,
sand, jord, gynger og et ruchebane-bjerg.
Træer og buske bruges til at klatre i og bygge huler i. Der er mange slags: eg, brik, kirsebær,
mirabeller, æbletræer, syren, ribs, solbær, stikkelsbær m.fl. Nogen er tætte, nogen åbne, nogen har
torne og nogen har bær, som man gerne må spise af. Der er mange små kroge og stier at udforske.
Der er spande, koste, river, skovle, skeer, trillebøre, gamle gryder, sovsekander mm at lege med, ud
over de ting børnene selv finder.
I bedene har vi stauder med fine blomster og børnene er også med til at så sommer blomster i bede
og krukker. Krydderurterne bruges i madlavningen.
Dagligt luger og vander de voksne, hvor mange børn også deltager med stor iver. Køkken affaldet skal
bæres ned til kompostbunken, som er åben, så man kan se gamle kartofler spire, æbler som bliver
hakket i af fugle, græskar som synker sammen og rådner mm.
Under sten og grene finder børnene ørentvister, biller, bænkebiddere, som de samler. De største børn
tæller dyr og sammenligner dem i deres leg.
På legepladsen hænger der redekasser med fugleunger. Om vinteren har vi fodrebræt og laver
fedtkugler med korn, sammen med børnene.
Til vores årstidsfester er naturens gang centralt tema.
Til påske sår vi hvede i et bed og det gamle havre-fugleneg, bliver også sået. Vi ser det spire, vokse og
modnes. Til høstfesten høster vi og bager brød af det mel, som vi selv maler. Op til høstfesten laver vi
også saft og marmelade af bær fra buskene. Hen på efteråret laver vi suppe og græskarhoveder af
græskarrene, som vi selv har dyrket.
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Når vi trænger til at varme os lidt, tænder vi bål og laver pandekager, snobrød, suppe mm. Ved at
snitte små spåner slipper vi for at bruge aviser og tændblokke, og tænder også bål i regnvejr. Vi har
fået bygget et gammelt støbejernskomfur, ind i hyggeskuret. Som vi også har mulighed for at tænde
op i.
I naturen kan børnene få en oplevelse at det som er større en os selv. Vi kan ikke styre vejret men
bare opleve det. En død fugl og planter som spirer, gror, modnes og visner, er oplevelser af den proces
som alle er en del af. Oplevelser af, at naturen er værd at tage vare på er vigtige.

6.Tema:
Kulturelle udtryksformer og værdier.
Dette mener vi er nøgleord:
Dagsrytme, ugerytme, madkultur, eventyr, årstidsfester, morgensamling, årstidsbord,
udsmykning, fødselsdag, kulturarv, musik, deltagelse i kultur på skolen for børn og voksne, bevidst
forskelligartet personalegruppe. Det kunstneriske element,

22

Dagsrytme:
Gennem vores hverdag skifter vi mellem samlet aktivitet og fri leg. I de samlende aktiviteter, bringer
de voksne kulturelle værdier ind. Vi kan se på børnene, at de tager de værdier som de har været
præsenteret for i samlingsstunderne, med i deres frie leg og videreudvikler dem.
Eks. Når vi ved påsketid har hørt om påskeharen, er der mange børn som leder efter æg på
legepladsen.
Når vi i september hører om Skt. Mikhael, leger børnene riddere.

Ugerytme:
Mad og aktiviteter har en fast rytme. Dette er tilrettelagt så børnene bliver mest muligt
præsenteret for alsidighed gennem ugen.

Madkultur:
Vi har en holdning til hvad vi spiser, hvornår vi spiser og hvordan vi spiser.
Vores råvarer er så vidt muligt økologiske og biodynamiske. Børnene er med til at lave mad hver dag.
Vi spiser til faste tider og alle ved samme bord. Vi sætter os til bordet, tænder et lys, og siger et
bordvers.
Den voksne byder maden rundt eller øser op. Alle får lidt af det hele, også selv om et barn eksempelvis
ikke kan lide gulerødder. Når vi er færdige synger vi tak for mad, slukker lyset og går fra bordet
efter tur. Vi øver børnene i at bede om vandet, sende det til den der har bedt om det, at side pænt og
snakke hyggeligt.
Eventyr:
Hver dag samles alle børnene til eventyrstund. Vi fortæller ( ikke læser ) et folkeeventyr, fordi
folkeeventyr fortæller noget om forskellige folkeslag, kulturer og geografi, samtidig med at indholdet
er alment menneskeligt og genkendeligt.
Årstidsfester:
Årstidsfesterne tager udgangspunkt i årets gang i naturen og kristne traditioner. Vi forbereder
festerne med sange og vers, årstidsborde og aktiviteter som at puste æg, så karse og korn, lave
sværd og lanterner.
Processen op til festen, er lige så vigtig som selve dagen.

Årstidsborde:
På hver stue har vi et lille bord, som forvandler sig med årets gang. De understøtter den stemning som
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bygges op i tiden op til en årstidsfest. Til påske er det f.eks. lyserøde, lysegrønne og gule stykker
stof, påskeliljer som springer ud, grene med malede æg, uld-kyllinger, lam og kaniner.

Morgensamlingen:
Ved morgensamling bygger vi op til årstidsfesterne.
F.eks. til jul:
Spiller vi julespil sammen med børnene..

Fødselsdage:
I børnehaven gør vi meget ud af fødselsdagene. Den dag har vi ikke morgensamling som vi plejer, men
samles på stuen. efter oprydning, hvor der fortælles fødselsdagseventyret. Alle er stille og en
pædagog siger ”velkommen til Jacobs fødselsdag”. Fødselsdagsbarnet får fødselsdagkappe og en krone
på, efter et lille ritual. Der er også et ”tryllelys” som bliver tændt. Barnet får en fødselsdagsgave som
er et hjemmelavet lys smukt dekoreret med farvestrålende bivoks. Derefter leger vi en sangleg efter
barnets valg. Vi har dækket et fint bord med dug, servietter, lys og flag, hvor vi sætter os til bords
og synger fødselsdagssang, spiser frokost. Barnet har en dessert med hjemmefra.

Kulturarv:
I børnehaven er vi bevidste om den danske kultur og de danske traditioner. Højtider og traditioner
bliver fejret og binder på mange måder børnehavens indre liv sammen. Der er en del børn fra andre
lande og vi er her også særligt opmærksomme på hvilke kulturelle input de bringer.

Musik:
Dagligt synger vi mange sange. Her gør vi noget ud af at vælge sange der passer til vores højtider og
det danske liv. Den danske sangskat er fremragende til beskrivelse af vores lille land. ”Hist hvor vejen
slår en bugt”, ”Marken er mejet”, ”Et barn er født i Betlehem” er en lille del af de valgte. De er med til
at beskrive hvor vi kommer fra og hvor vi måske er på vej hen.

Forskelligartet personalegruppe:
Vi har bevidst valgt at vi i vores lille personalegruppe skal repræsentere så bredt et aspekt af
samfundet som muligt. Vi er både kvinder og mænd med meget forskellig baggrund.
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7.Tema:
Forældresamarbejde.
Vi har besluttet at indsætte et nyt tema i læreplanen. Vi har erfaret at vi; som mange andre
institutioner; bruger meget tid på forældrene. Det være sig vejledning, rådgivning, anbefalinger m.m.
Det er en stor nødvendighed for denne generations forældre, at de får støtte til at løfte og tage
ansvar for opgaven at være forældre.
For at kunne støtte forældrene mest muligt, er det nødvendigt at vi bliver beviste om vigtigheden af
rollen som forældrenes samarbejdspartner og får denne opgave struktureret, så den bliver
håndgribelig.
Vi vil lave indsatser på området ved:
At omdele en velkomstpjece til alle forældre der handler om at være barn og forælder i
Tusindstrålen.

Inden opstart i børnehaven har vi et møde med forældrene hvor vi oplyser om hvilke forventninger
børnehaven har til det fremtidige samarbejde omkring barnet. På den måde undgår vi mange unødige
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misforståelser.

Der er udarbejdet en prochure om børnehavens holdninger/politik og procedure i forhold til
dagligdagens problemstillinger. Denne skrivelse bliver omdelt til alle forældrene, pr mail, ved barnets
start i børnehaven.

Vi sørger for at have en hyppig
kontakt til forældrene og oplyser i
videst mulig omfang om barnets dag i
børnehaven. Blandt andet ved:

•
•
•
•
•

•

Min. to årlige forældremøder.
Forældrekonsultationer.
Hjemmebesøg tilbydes ved 3
mdr. samtalen.
Vi skriver dagbog til daglig
gennemlæsning for forældrene.
Forældrene er aktive i forhold
til rengøring, basar,
vedligeholdelse af børnehavens
rammer.
Vi skriver flere gange
månedligt emails til
forældrene.

Hvis der opstår en krisesituation, hvor
forældresamarbejdet går i en
hårdknude og børnehaven ikke formår
at løse det, indhentes der
konsulentbistand udefra.
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Børnemiljøvurdering
Dem der er med i storbørnsgruppen, er de børn der efter sommerferien, har et år tilbage i børnehave
inden de skal i skole. Dem har vi interviewet for at kunne lave vores børnemiljøvurdering, her er
børnenes svar sammenfattet og gengivet i nedenstående afsnit:
Generelt set er alle børnene glade for at gå i børnehave, de er veltilpasse og personalet er
nærværende voksne, der er en pæn tone mellem de voksne og børnene, de har venner at lege med, der
er selvfølgelig udfordringer med:
- hvad skal jeg lave så jeg ikke keder mig?
- hvordan omgås jeg de andre børn, så der ikke er nogen der overskrider grænser, så jeg eller de føler
sig drillet.
Børnene føler sig trygge til at bede de voksne om hjælp i disse overstående situationer.
Børnene fortæller at de voksne er søde og de føler sig velkomne, de er nærværende og lægger mærke
til dem og deres behov. Der er mulighed for at lære nye ting i børnehaven sammen med de voksne.
Omgivelserne er hyggelige, og de giver også rig mulighed for at kunne lege i fred ude og inde.
Børnehaven kan tilbyde en god legeplads med gode gemmesteder, og mulighed for at udfolde sig fysisk
med vilde lege udenfor el. lignende.
Nogle gange er der meget beskidt og roder i børnehaven, og der lugter fra toiletterne.
Der kan være meget larm, så man må holde sig for ørene..
Der er vaske hænder seance før morgensamlig og middagsmad, og børnene er gode til at vaske hænde
og tørre sin egen næse, hvis der er behov for det.
Børnene føler sig mætte efter den gode mad i børnehaven, det er altid hyggeligt at spise sammen, dog
er det svært at vente på hinanden bliver færdig..
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8. Tema:
Inklusion.
Det tematiske arbejde som vi særligt har fokus på i indeværende år handler om inklusion.
Herved forstår vi at alle mennesker uanset baggrund, livssyn og livsstil kan være med i vores
børnehave. Alle børn uanset færdigheder og forudsætninger skal kunne integreres i
børnehaven som en del af børnehavens fællesskab.
Der er mange anerkendte måder at være familie, opdrager og forælder på i Danmark. Vi
dømmer ikke. Vil møde mennesket der hvor det er i sit liv. Forsøge at få øje på det hele
menneske. Vi vil støtte en sund opdragelse, stimulere til udvikling og invitere ind i et
fællesskab hvor alle er lige.
I denne proces har personalegruppen haft flere ture ud af huset:
Vi har haft samtale med gadepræsten i Aalborg. Hun arbejder for fængslet, varmestuerne,
dem som ingen familie har, hjemløse, syge og samfundets udstødte. Hørt om hendes arbejde,
dagligdag og hendes erfaringer med menneskemøder af forskellig slags.
Vi har ydermere været på besøg i skur-byen i Aalborg. Hørt forskellige biografier og mødt
enkelte beboer.
Vi har besøgt nat-varmestuen, hvor de hjemløse kommer og sover om natten. Har fået en
forståelse for de forskellige årsager der gør folk hjemløse.
Vi har set film om sårbare børn og deres familier.
Forsøgt at komme så tæt på de udstødte som muligt.
I børnehaven modtager vi også børn med særlige behov. Vi har et samarbejde med Aalborg
kommune, hvor vi i fællesskab forsøger at give barnet den hjælp som er nødvendig for en
sund udvikling. Vi yder også opstøttende samtaler til forældre som har brug for råd og
vejledning i deres rolle som opdrager og familie.
Det er en pædagogisk udfordring at inkludere alle familier i børnehaven på en ligeværdig
måde. Vi vil altid gøre vort bedste med de ressourcer som vi kan bidrage med.

I børnehaven har personalegruppen kontinuerligt studiearbejde. I
indeværende år studerer vi emnet: ”Børn af psykisk syge”
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