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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med
udgangspunkt i det fælles pædagogiske
grundlag samt de seks læreplanstemaer og de
tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø
og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske
læreplan er dagtilbudsloven og dens
overordnede formålsbestemmelse samt den
tilhørende bekendtgørelse. Loven og
bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer
og indhold.
Publikationen samler og formidler alle
relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning
for at udarbejde den pædagogiske læreplan.
Derfor henvises der gennem skabelonen
løbende til publikationen. På sidste side i
skabelonen er der yderligere information om
relevante inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?

Vorupør Fribørnehus er en privat institution, der er etableret på baggrund af en bred opbakning fra hele byens befolkning, erhvervsliv og foreninger. Vi ønsker et levende og aktivt
lokalsamfund og mener, at et børnehus er en vigtig forudsætning herfor.

Fribørnehuset ligger centralt i Vorupør og vi har en dejlig stor legeplads med masser af albuerum og højt til himmelen. Vi har også en særskilt legeplads, hvor vuggestuen kan finde
ro.
Vorupør Fribørnehus ligger i nogle fantastiske omgivelser, hvor der er adgang til en gymnastiksal, fodboldbaner, legeplads, derudover er der en lille skov uden for døren, bålplads,
skrænter og meget mere.
Vi bruger mange af de faciliteter, der er i lokalområdet. Det være sig mulighederne ved
stranden, havet, klitterne, havbadet, akvariet, det fremtidige Nationalparkcenter, byens legeplads, Førby Sø, skovene i nærområdet som næsten alle ligger inden for gåafstand for
børne ben.
Vi lægger stor vægt på udeliv og den omkringliggende natur byder på utallige og alsidige
muligheder for aktiviteter og udflugter.
Vi har indrettet vores lokaler så de appellere til forskellige lege, i forskellige læringsmiljøer.
I gruppen med de yngste børn i vuggestuen, er der især fokus på at skabe tryghed, at have
øje for det enkelte barns behov og derudfra skabe en god dag for barnet. At se stjernestunderne imens der ydes kvalificeret omsorgs pædagogik.
Vorupør Fribørnehus er en integreret institution med en vuggestue afdeling og en børnehaveafdeling. Pt. er vi normeret til 30 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Derudover er der
dagligt 11 voksne i huset, inkl. Køkkenpersonale.
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Børnesyn, Dannelse og
børneperspektiv, Leg, Læring og
Børnefællesskaber i Vorupør
Fribørnehus.
Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det
fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og bliver
omsat i vores hverdag sammen med børnene?

Barnet har værdi i sig selv, skal ses som det menneske det er og blive mødt i sine følelser.
Barnet skal have tryghed til at være til, til at udvikle sig og turde fejle.

I Vorupør Fribørnehus bygger vi vores pædagogiske hverdag på disse 4 værdier, som skal
komme til udtryk gennem alt hvad vi arbejder med i samspillet med børnene, forældrene og
kollegaer:
ANERKENDELSE
At man har værdi i sig selv, bliver set som den man er og bliver mødt i sine følelser.
TRYGHED
Til at være til, til at udvikle sig og turde fejle.
RELATIONER
Vi er rollemodeller i alle vores relationer og den voksne har altid ansvaret for relationen.
FÆLLESKAB
Vi respekterer forskellige forudsætninger for at deltage i fællesskabet.

Børnegruppens sammensætning er præget af en mangfoldighed af familierelationer, sprog,
baggrund og kultur, hvilket er med til at skabe et levende hus, hvor forskellighed opleves
som naturligt.

• Vi ser læring som en differentieret og dynamisk proces. Vi lærer gennem leg og relationer i et trygt læringsmiljø, hvor nærværende voksne støtter det enkelte barn i at
være nysgerrig og have mod til at søge nye udfordringer.
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At børnene lærer bedst, når de er motiverede, når de er drevet af nysgerrighed og er aktive.
Børn er lærelystne og de lærer mest gennem førstehåndserfaringer.
De erfaringer og opdagelser det enkelte barn gør sig via planlagte voksenstyrede aktiviteter, den spontane leg alene og sammen med andre børn, samt ved at kunne spejle sig i
nærværende og engagerede voksne der ser og hører barnets initiativer.

I Vorupør Fribørnehus ser vi børns læring i dobbelt perspektiv. Det enkelte barns individuelle forudsætninger, egne interesser og behov. I det andet perspektiv de forventninger og
krav, som barnet møder og vil møde senere i sin opvækst.
Det betyder, at de voksne i Vorupør Fribørnehus hele tiden tænker, reflektere og evaluere
pædagogisk praksis ud fra tre forskellige læringsrum:

Læringsrum 1: at den voksne går foran og viser barnet/børnene vejen.

Læringsrum 2: at den voksne og barnet/børnene går ved siden af hinanden.

Læringsrum 3: at barnet/børnene går foran og viser vejen.

Vi ser legen som en primær aktivitet og et projekt for børnene.
Legen har leg som mål – og læring som sidegevinst. Børn leger for at lege, og i legen lærer
de at:
-

Tænke kreativt og bruge fantasien
Give udtryk for følelser, ideer og tanker
Lytte til andres ideer og forslag
Sige til og fra og markere et personligt standpunkt
Turde give sig i kast med noget nyt
Løse konflikter og samarbejde
Opnå og dele stærke følelser af samhørighed og fællesskab
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I Vorupør Fribørnehus øver vi os i at have en legende tilgang til legen. På den måde ønsker
vi at opfordre til leg blandt børn.
Også i legen har vi voksne 3 roller i forhold til børns leg.
I Vorupør Fribørnehus går vi forrest i legen når vi:

”Tænder op under legen”
Når vi sætter rammen for en leg. Laver en ”susefest” om til en hoppeleg. Bygger sandslot
eller hule, laver fagter til sange og motorik.
Børn kan være medskaber på de voksnes ideer.

Vi går ved siden af legen når vi:

”Puster til ilden”
Når vi guider en igangværende leg. Understøtter, justerer og fastholder legen.
Kommer med input til børnenes igangværende leg og initiativ.

Vi går bagved legen når vi:

”Lader bålet brænder frit, men er klar med brandslukkeren”
Trækker os tilbage og observerer og lader børnene prøve sig selv af (øve).
Lader børnene selv bede om hjælp, lader dem finde og mærke egne grænser.
Lader børnene selv finde løsninger, være hinandens rollemodeller.

Vi arbejder med fleksible børnefællesskaber, hvilket betyder, at der er dage hvor børnene
har aktiviteter i det store fællesskab, deres basisgruppe og så er der dage, hvor de er i mindre aktivitetsgrupper. Det giver det enkelte barn mulighed for at prøve sig selv af i forskellige fællesskaber. Det giver os mulighed for at se hvordan barnet bruger sine kompetencer i
forskellige sammenhænge og kan understøtte barnets udvikling i fællesskabet.
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Pædagogisk læringsmiljø
Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø,
der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og
dannes?

I Vorupør Fribørnehus ønsker vi at udvikle et pædagogisk læringsmiljø der bygger på
denne vision:
I Vorupør Fribørnehus vil vi se børn og voksne der er nysgerrige, tør fejle og er vedholdende.
Vi tør!! – Vi gør!!
Vi ønsker at fremme børnenes udviklende tankesæt. Så de oplever, at man kan lære nyt
hvis man tør og øver sig.
Vi vil understøtte børnene i at give feedback til hinanden, som en gave til den enkeltes læring.
Vi møder det enkelte barn i barnets nærmeste udviklingszone og understøtter det i, at tage
næste skridt.
Alle børnene behandles ligeværdigt, og det er vigtigt for os, at de føler sig anerkendt i fællesskabet. Vi har derfor altid fokus på det enkelte barn i hverdagens forskellige aktiviteter
og gøremål. Vi tilretter vores aktiviteter ud fra det enkelte barns udviklingstrin, så barnet
aktivt kan indgå og føler sig som en del af fællesskabet.
Vi strukturerer vores hverdag således, at den voksne kan have ro og være nærværende i
aktiviteten og i samværet med børnene.
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Samarbejde med forældre om børns læring
Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?

I den daglige dialog med forældrene, sætter vi fokus på hvad deres barn er optaget af og
hvad det er i gang med at øve sig på.
Afholder forældresamtaler i løbet af barnets tid i Vorupør Fribørnehus. Opstartssamtaler,
trivselssamtaler, ad. Hoc samtaler, hvis der er behov for det og afslutningssamtaler ved
overgange.
I hverdagen beskriver vi pædagogiske aktivitets forløb og projekter, her beskriver/ dokumenterer vi hvad vi har gang i og hvorfor.
Vi arbejder med på udvalgte steder, kort fortæller hvilken læring, der sker i forhold til en
bestemt hverdagsrutine; f.eks. i garderoben, ved frokostbordet og ved puslebordet. Således, at forældrene får øje på hvilken læring børnene opnår ved f.eks. selv at tage tøj på
eller spise selv. Derved bliver forældrene også bevidste om, hvordan de kan støtte det op
derhjemme.

I forbindelse med overgange, både den fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til
skole, har vi udarbejdet foldere/breve som beskriver hvorledes forældrene kan støtte,
guide og hjælpe deres barn med at blive klar til det næste skridt i livet.
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Børn i udsatte positioner
Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager
højde for og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

Vi er en del af den forbyggende indsats i forhold til børn med særlige behov. Vi har et tæt
samarbejde med blandt andet kommunens PPR-afdeling.
Vi søger rådgivning når vi møder noget hvor vores viden ikke rækker, når vi bliver i tvivl
om det er de rigtige tiltag vi har iværksat for at hjælpe et barn/en familie
•

Alle børn bliver set og hørt i fællesskabet – ex. de præsentere maden, dialog i ved
måltiderne, deltager i vores samlinger, vælger sig ind i små legegrupper, deltagelse i aktiviteter i mindre grupper.

•

Vi bruger tavler i formidling i fællesskabet– sproget understøttes af billeder

•

Visuelt ur i børnehaven – vi skaber de optimale rammer for det enkelte barn i det
store fællesskab. Uret hjælper børnene med at fordybe sig og holde fokus. Det
bruges især ved måltidet og derudover bruges det til børn med særlige behov

•

Tydelige voksne med tydelig rollefordeling- skaber nærværende voksne, der har
en positiv tilgang til barnet. Som gennem tydelig dialog formidler positive forventninger til børn og som kan rumme og tillade alle følelser hos børnene.

•

Rutiner- det giver tryghed og forudsigelighed ved børnene, så børnene kan bruge
deres ressourcer på at danne sociale relationer, være nysgerrige på deres verden
og udforske den.

Alle voksne i Vorupør Fribørnehus har fokus på at søge de fællesskaber, der opstår
blandt børn. Vi guider børnene, hjælpe den enkelte med at blive set og hørt, støtte dem i
legen, og at alle børn føler, at de er inkluderet og betydningsfulde for fællesskabet. Børn
der er i udsat position, har vi fokus på barnets ressourcer og gøre dem attraktive for de
andre børn.
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Sammenhæng til børnehaveklassen
Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for
de ældste børn, så det skaber sammenhæng til
børnehaveklassen?

Der laves et særligt forløb fra oktober til 31. marts året efter. Dette forløb har fokus på de
pejlemærker, som er væsentlige for at mestre overgangen til skole.
De 6 pejlemærker i Thisted kommune er: Sproglige kompetencer, Selvregulering, Opmærksomhed og hukommelse, Motorik, Leg og sociale kompetencer og Færdigheder i dagligdagen.

... sproglige kompetencer
Barnets ordforråd, nysgerrighed på sproget og
narrative kompetencer samt barnets evne til at
sortere sine erfaringer, at fortælle om vejen til mål,
ønske, håb og forventning, at beskrive handlinger og
forventninger samt barnets evne til at indgå i en
dialog med andre.

... færdigheder i
... selvregulering
dagligdagen
Barnets evne til at regulere
Barnets evne til at have styr
eget tempo i forhold til
på egne ting og barnets
opgaver og aktiviteter samt
selvhjulpenhed ved
evne til at udtrykke sine
påklædning, måltider og
egne følelser på en afstemt
toiletbesøg samt
og forudsigelig måde.
opmærksomhed på at rydde
op efter leg og aktiviteter.
... opmærksomhed og
... leg og sociale
hukommelse
kompetencer
Barnets evne til at have
Barnets evne til at følge
overblik og sortere
regler i aktiviteter, spil og
væsentlige fra uvæsentlige
sociale lege samt evne til at
detaljer, at være
tage positivt imod
koncentreret om
anvisninger og korrektioner
stillesiddende aktiviteter,
fra andre. Dertil at barnet
som ikke er tv, mobil eller
værdsætter at være en del
tablet og evne til at
af fællesskabet og viser
fastholde kortere
begyndende evne til
... motorik
opgaveinstruktioner, mens
perspektivskifte.
Barnets evne til at holde rigtigt på en blyant med
opgaven udføres.
passende muskelkraft, at tegne med flere
genkendelige detaljer, at klippe efter streger med en
saks og evne til at bruge en tablet. Dertil at barnet
viser grovmotorisk og finmotorisk sikkerhed.
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Vorupør Fribørnehus har en samarbejdsaftale med vores distriktsskole. Denne sikrer, at
vi skaber sammenhæng mellem børnehaven og førskolen.
De voksne fra børnehaverne og skolens SFO/ indskoling mødes flere gange om året. Her
planlægges fælles aktiviteter, laves vidensdeling og evalueres.
Vorupør Fribørnehus beliggenhed, gør at vi overleverer børn til op til 4 forskellige skoler,
med meget forskellige baggrunde. Derfor kan det enkeltes barn overgang til skolen være
forskellig, fra det der er aftalt i samarbejdsaftalen.
De 6 pejlemærker er grundlæggende for alle børn, som skal videre i skole.

De 6 pejlemærker på skoleparathed i Thisted Kommune…
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?

Vorupør Fribørnehus er en privat institution, der er etableret på baggrund af en bred opbakning fra hele byens befolkning, erhvervsliv og foreninger. Vi ønsker et levende og aktivt lokalsamfund og mener, at et børnehus er en vigtig forudsætning herfor.
Det betyder at vi er så heldige, at vi hvert år inviteres til fastelavnsfest i baglokalet hos
Meny, julefrokosten inviterer Vesterhavscafeen til, børnene øver Lucia til Kirkens luciaoptog og børnene er med til at pynte akvariet til julemesse
Derudover er børnene gerne med nede og hente vores leverpostejer hos slagteren, besøger fiskehandleren m.m. Derudover har vi frivillige maddamer, havemænd og lokale erhvervsdrivende, der tænker på os ved eks overskudstræ/papir/pandekager/ græskar til
halloween osv.
Vi har mange ture i lokalområdet og det resulterer ofte i samtaler med lokale undervejs,
besøg hos forældre/bedsteforældres arbejdspladser, andre legepladser m.m.
Vi er i HØJ grad forankret i vores lokalmiljø.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det
pædagogiske læringsmiljø?

Vorupør Fribørnehus har mange rum i forlængelse af hinanden. Derfor er det vigtigt at de
voksne i planlægningen af den pædagogiske hverdag, opdeler børnene i mindre grupper.
På den måde skabes der mulighed for et tætter samspil mellem børnene og mellem børn
og voksne.
Vi ønsker at skabe fleksible miljøer som kan varetage forskellige funktioner i løbet af dagen.
Vi ønsker, at vores indretning skal indbyde til leg og at der skal være ”ro” i den måde vi indretter os på.
Vi ønsker, at hver afdeling indrettes i forhold til den aldersgruppe som benytter rummene.
I børnehuset indrettes rummene funktionsopdelte, hvor der skal være mulighed for en dynamisk indretning i forhold til den aktuelle børnegruppe.
Vi vil gerne skabe en oprydningskultur, så børnene kan inddrages i oprydningen og opleve
glæde ved, at rummene fremstår indbydende til leg.
At børnene får en oplevelse af at have betydning for fællesskabet i vuggestuen/børnehaven.
Naturen er et læringsrum som de voksne i Vorupør Fribørnehus bruger sammen med børnene med stor glæde, respekt og interesse. De voksne bruger naturen til at styrke sanserne, kroppen og sproget.

Vi arbejder med at skabe en legeplads, hvor der både er mulighed for fordybelse og mere
vilde aktiviteter. Vi arbejder med ”jord-til-bord” både ude og inde i form af højbede, drivhus
og forspiring/pasning af disse i løbet af året.

.
Vorupør Fribørnehus har mange rum til rådighed, stranden, gymnastiksalen og mange forskellige udenoms faciliteter. Alt sammen noget der er med til at skabe rammerne omkring
vores fysiske, psykiske og æstetiske børne-og læringsmiljøer.
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De seks læreplanstemaer
Under hvert tema har vi oplistet nogle eksempler på hvordan det kan opleves i
den pædagogiske praksis. Det er ikke dækkende for den mangfoldighed af aktiviteter og rutiner der foregår hver dag i Vorupør Fribørnehus.
Når vi har et overordnet tema, vil aktiviteterne tage afsæt i læreplanstemaerne.

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det
forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer
til deltagelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.
36-37

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og
erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel
baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn
og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg,
tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer,
der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?

Alsidig personlig udvikling drejer sig, om den løbende udvidelse af barnets erfaringer og
muligheder for deltagelse i både relationer, forskellige sociale sammenhænge, aktiviteter
og tilegnelse af nye kompetencer.
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Vi arbejder for at Alle børn i Vorupør Fribørnehus skal:
Føle en tryg tilknytning, og indgå i betydningsfulde relationer, med både børn og voksne,
hvor de oplever sig værdsat og passet på at tillidsgivende voksne. I forældresamarbejdet
vil vi løbende have dialoger, om barnets udvikling og trivsel, og sikre at barnet oplever
passende udfordringer og ”sikre øvebaner” at udfolde sig på.
Deltage i differentierede fællesskaber, i både børne og voksenstyrede gruppedannelser,
der understøtter det enkelte barns muligheder for at tilegne sig nye kompetencer, samt
erfare sig selv og andre, på nye måder.
Dermed kan børnene udforske forskellige sociale positioner og børnene støttes i, at
mærke efter og tage stilling til, hvilke aktiviteter og relationer, de vælger til og fra, samt
støtte til at gøre dette på respektfulde måder. Børnene får muligheder for at fordybe sig i
det, de er optagede af samt lære at prioriterer mellem de mange forskelligartede
muligheder, der er i løbet af en dag. Det vil altid være med øje for, at både børn og
voksne indgår i et forpligtende fællesskab, i Vorupør Fribørnehus.
Føle sig værdifulde og opleve at være aktør i eget liv som med skabere af dagligdagen,
idet de oplever at deres perspektiver, ideer og oplevelser, er en vigtig del af hverdagen.
På den måde oplever børnene medbestemmelse i eget liv og hverdag, nogle dage i det
små og andre dage i det store. Det kan være i form af valg af aktiviteter, hele gruppens
fordybelse i det enkelte barns interesser og oplevelser, forslag til ture, madønsker m.m.
Samt mødes af voksne, der understøtter barnets aktuelle udvikling. Vi ønsker at
understøtte at børn, der har deres dagligdag i Vorupør Fribørnehus, har gåpåmod,
livslyst- og duelighed samt en masse nysgerrighed.
Vi støtter det enkelte barn og gruppen, med at balancere mellem det iagttagende og
initiativlysten, fordybelse og spontanitet, vedholdenhed og evnen til at sige pyt. Vi
arbejder med de tre positioner og veksler mellem at gå foran, ved siden af og bagved,
både det enkelte barn og gruppen.
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Herunder nogle eksempler fra vores hverdag
0-3 år

3-6 år

Vi sikrer, at alle børn bliver budt velkommen hver
dag.

Vi sikrer, at alle børn bliver budt velkommen hver
dag.

Vi sørger for, at vi får sagt farvel til alle børn hver
dag.

Vi sørger for, at vi får sagt farvel til alle børn hver
dag.

Vi bruger billeder af børn på tavle og vægge – hvor
hvert enkelt barn italesættes.

Vi taler om hvem der er her i dag, hvem har fri
m.m.

Vi har en fast voksen, som sørger for indkøring af
det enkelte barn.

Vi har en fast voksen, som sørger for indkøring af
det enkelte barn.

Vi har forudsigelighed i hverdagen.

Vi har forudsigelighed i hverdagen.

De voksne har fælles værdier i samspillet.

De voksne har fælles værdier i samspillet.

Tæt forældresamarbejde.

Tæt forældresamarbejde.

Vi deler op i mindre enheder, små grupper i gruppen.

Vi deler op i mindre enheder, små grupper i gruppen.

Understøtter barnets aktuelle udvikling ved at, en
voksen går foran, ved siden af og bag ved barnet.

Vi veksler mellem aktiviteter i små grupper og hele
børnegruppen, eks ture, temaer og kreative fordybelser.
De ældste veksler mellem førskolegruppe og tidligere spisegrupper.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan
opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at
øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale
relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns
opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske
personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.
38-39

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses
som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Børns sociale udvikling har afgørende betydning for deres trivsel og for deres liv på sigt.
Børns sociale udvikling sker i fællesskaber med andre, både børn og voksne. Det er i fællesskaberne børn gør sig erfaringer med hvad det vil sige at deltage, at have medindflydelse og give plads til andre.
Vorupør Fribørnehus fysiske læringsmiljø med stor legeplads, gymnastiksal og husets indretning med små fordybelses rum skaber god plads til børnenes sociale udvikling. I disse
rum skabes der forskellige muligheder for at indgå i interaktioner med de andre børn og det
pædagogiske personale. I Vorupør Fribørnehus arbejder vi med fleksible børnefællesskaber, dette er både i store fællesskaber, børnenes basisgrupper og nogle dage i mindre
grupper.
Dette pædagogiske læringsmiljø, er med til at understøtte børnenes individuelle behov,
hvor eks. børnenes interesseområder som LEGO-rummet, værkstedet og puderummet, giver børnene mulighed for at fordybe sig i små eller større grupper. Vi oplever f.eks., at børn
i mindre grupper trækker sig til disse små rum, for at fordybe sig i deres egne lege. Dette
er med til at skabe børnenes små fællesskaber og giver plads til nærvær imellem de små
grupper. Opdeling af rum og børnegrupper, gør det også muligt for personalet at
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sammensætte andre små og store børnegrupper for at skabe nye relationer og læringsrum
på tværs af venskaber, som kan være med til at bygge nye venskaber.

De forskellige børnefællesskaber vi arbejder med, giver børnene mulighed for at skabe nye
relationer, når vi bryder med de sædvanlige grupperinger. For eksempel ved at tage en
gruppe børn, som ikke normalt leger sammen, med til en aktivitet eks. i puderummet. I de
nye børnegrupper får børnene mulighed for fælles oplevelser, som kan hjælpe dem med at
få øjnene op for andre kvaliteter hos hinanden og på denne måde måske være med til at
skabe nye relationer.
I garderoben arbejder vi ikke kun med barnets selvstændighed, men også med at lærer
børnene at benytte sig af hinandens ressourcer og styrker. De lærer at hjælpe hinanden,
eks hvis en har svært ved at lyne flyverdragten, eller tage støvlerne af. Børnene lærer empati for hinanden og lærer at vi er en del af noget større. Det er med til at børnene oplever
sig som en del af fællesskabet med netop de styrker, udfordringer, erfaringer, følelser og
tanker de har. Børn udvikler sig igennem deres deltagelse i de forskellige fællesskaber. Vi
benytter børnenes forskellige ressourcer, og hjælper dem med at inddrage dem så de oplever at de er en del af fællesskabet. Dette er med til at skabe trivsel. Forskelligheden
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sættes i spil som styrker, når vi støtter børnene i at hjælpe hinanden. Dette styrker barnets
evne i at samarbejde og følelse i at være en del af et fællesskab.
Børn skal have mulighed for at udvikle sig til omsorgsfulde og respektfulde mennesker, der
kan indgå og skabe relationer med andre mennesker. Børn udvikler sociale kompetencer
meget tidligt i livet, i det samspil de indgår i via kommunikation med omgivelserne, både
sprogligt og kropsligt. I vuggestuen er der fokus på voksen barn samspillet, og samspil
imellem enkelte børn i læringen, i at indgå i en større fællesskab.
Herunder nogle eksempler fra vores hverdag
0-3 år
Vi bruger husets indretning til at skabe
ro og fordybelse
Vi spiser i mindre grupper fordelt på
stuer
Vi tager på ture ud af huset sammen i
større og mindre grupper
Vi samles til samling før frugt
Vi skaber rum til fri leg og til voksen styrede aktiviteter med plads til børnenes
ideer og input.
Vi er opmærksomme på børnegruppen
og det enkelte barns trivsel.
Vi hjælper hinanden på tværs af stuer
og i huset
Vi er opmærksomme på børnenes ageren
Vi skaber grobund for nye fællesskaber

3 -6 år
Vi gør brug af husets indretning til mindre legegruppe.
Vi spiser i mindre grupper fordelt på stuerne

Vi er deltagende voksne, som er rollemodeller
Vi organiserer det pædagogiske læringsmiljø, som led i at skabe social udvikling og trivsel.

Vi er deltagende voksne, som er rollemodeller

Vi tager på ture ud af huset sammen i større og
mindre grupper
Vi samles til samling før spisning
Vi skaber rum til fri leg og til voksen styrede aktiviteter med plads til børnenes ideer og input.
Vi er opmærksomme på børnegruppen og det
enkelte barns trivsel.
Vi hjælper hinanden på tværs af stuer og huset
Vi er opmærksomme på børnenes ageren
Vi skaber nye fællesskaber

Vi organiserer det pædagogiske læringsmiljø,
som led i at skabe social udvikling og trivsel.
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og
sammen med det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det
pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.
40-41

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der
bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med
at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende
i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation
og sprog?
Kommunikation og sprog
Vores kendte hverdagsrutiner og tryggerammer skaber tryghed og trivsel. I disse omgivelser er der mulighed for at rette fælles opmærksomhed og interesse gennem gensidige
anerkendende fællesskaber. Vores faste hverdagsrutiner giver barnets mulighed for at
tilegne til kompetencer og færdigheder, som muliggøre sprogtilegnelse gennem tryggerammer.
Vi ser og oplever sprog overalt, og derfor er det også nærliggende at arbejde og tænke
helhedsorienteret med sprog og kommunikation.
I Vorupør Fribørnehus er vi nysgerrig og opmærksomme på barnets initiativer, da det giver mulighed for at tilpasse læringsmiljøet og udfordringer inden for barnets nærmeste
udviklingszone. I dagligdagen italesætter vi egne og barnets handlinger, hvor vi hjælper
med at sætte ord på følelser, tanker og oplevelser og forstå samt kode andres kommunikative handlinger. Ydermere har vi fokus på om børnene viser interesse og efterligne og
gengiver lyde og ord fra børn såvel som voksne og genstande.
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I vuggestuen er kommunikationen meget baseret på det nonverbale sprog. Det vil sige på
øjenkontakt, pege på ting, ansigtsudtryk og via reaktionen hos barnet og den voksne. Vi
benytter alle det nonverbale sprog i kommunikationen med hinanden, og allerede fra
fødslen er barnet i stand til at kommunikere med omverdenen via det nonverbale sprog.
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Herunder nogle eksempler fra vores hverdag
0-3 år

3-6 år

Sætter ord på handlinger og dagligdagen.

Sætter ord på handlinger og dagligdagen.

Italesætter børns interaktioner og ageren
i større og mindre fællesskaber.

Italesætter børns interaktioner og ageren i
større og mindre fællesskaber.

Vi bruger en travle til at visualisere hvilke
børn og voksne er til stede hverdag.
”Hvem holder fri, hvem er i hvilke grupper
og hvilke børn sover”.
Vi holder samling, hvor der bl.a. synges,
laves fagter, rim og remser samt børneyoga mv. Vi øver os i at vente på tur, lytte
og deltage i større og mindre børnefællesskaber.
Vi skaber rum til højtlæsning, dialogisk
læsning og lege med ord og billeder.
Vi værner meget om vores puslesituationer, hvor vi er ”en til en”

Vi bruger ”dagen i dag” en tavle med visuelle billeder og tekst af aktiviteter samt
hvilke voksne er der.

Vi sortere vores legetøj i kasse med tilhørende billede og ord på.
Børnene har frit adgang til at læse/kigge i
bøger.
Vi italesætter vores overgange garderobe, pusle, spise – og puttesituationer så
børnene føler sig trygge og trives.

Vi holder samling, hvor der bl.a. italesættes:
dagens aktiviteter, introduktion til tematiserede forløb mv. øver det at vente på tur, lytte
til beskeder og deltage i større og mindre
børnefællesskaber.
Vi skaber rum til højtlæsning, dialogisk læsning og lege med ord og billeder.
Bruger fri for mobberi, hvor vi sætter fokus
på det gode børnefællesskaber, og hvad det
vil sige at være en god og dårlig ven.
Vi sortere vores legetøj i kasse med tilhørende billede og ord på.
Børnene har frit adgang til at læse/kigge i
bøger.
Italesætter børnenes overgange fra den ene
aktivitet til den anden, så børnene oplever
sammenhæng og dermed aktører i jagten
på det gode liv.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge,
udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem
ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår fra
kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.
42-43

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres
krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige
former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes
krop, sanser og bevægelse?
p, sanser og bevægelse
Hverdagen i Vorupør Fribørnehus er tilrettelagt med en fælles opmærksomhed på børns
generelle fysisk- og psykiske trivsel. Vi oplever og ser krop, sanser og bevægelse som
fundamentet for al læring, hvor vi skaber fleksible og inkluderende læringsmiljøer der understøtter børns mulighed for at sanse og erfare verden gennem kroppen og med deres
kroppe. I Vorupør Fribørnehus er vi aktive sammen med børnene vi støtter børnenes mestring af sanselige-og kropslige indtryk og udtryk. Hvormed vi styrker deres kompetencer(evne) til at forstå og aflæse børn såvel som voksnes kropslige udtryk, gestik og mimik.
Motorisk udfoldelse er helt centralt i vores hverdag, og får derfor en betydningsfuld rolle
for børns velvære, fysiske aktivitet, sociale relationer og dermed den alsidige personlige
udvikling. Huset tilbyder en bred vifte af både indendørs- udendørs aktiviteter. Indenfor
har vi to puderum, som både appellere til den vilde leg, klatring og jorden er giftig og samtidig den mere stilleleg, hvor vi bygger huler og slapper af på madrasserne. Vi har fordybelsesrum til konstruktionsleg, funktionsleg, symbolleg, regelleg og rollelege, hvor børnene eksperimenterer og udvikler sin fantasi, sociale kompetencer og identitet på tværs
af samspil og relationer.
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Vores værksted er en stor sanseoplevelse hvor børnene får rig mulighed for at fordybe,
afprøve, udvikle og iagttage både børn og voksne både kreative processer.
Vores uderum rummer et utal af muligheder for grov- og finmotoriske og sansemotoriske
aktiviteter: klatre, vores nye legetårne, gynger, rutsjebane, vipper, snurrer, cykler, sandkassen med tilhørende skovle og spande, legetøjsdyr og købmandsbutikken, Drivhuset er
fyldt med sanseindtryk, hvor vi smager, lugter og ser på krydderurterne og planter. Som
alt sammen stimulere og danner gode forudsætninger for et godt sprog, en god koncentration, sociale kompetencer, selvværd og samtidig øger livsglæden og dermed og muligheden for det gode børneliv.

Herunder nogle eksempler fra vores hverdag
0-3 år
Vi har fokus på, at barnet øver sig i selvhjulpen hed.
Vi er i gymnastiksalen mindst 1 gang i
ugen.
Laver motorik baner inde på stuen
Leger i puderummet
Ture til skov, strand, klit og andre lokale legepladser og områder.
Sanglege med fagter, rim og remser.
Vi inviterer til sansestimuli i forskellige læringsmiljøer i større og mindre børnefællesskaber.
Vi skaber musik, høre musik og danser til
musik
Vi skaber og tilbyder legemiljøer både ude
og inde, der stimulerer og udfordrer kroppen og dens muligheder.

3-6 år
Vi har fokus på, at barnet øver sig i selvhjulpen hed.
Vi er i gymnastiksalen mindst 1 gang i
ugen.
Leger i puderummet
Ture til skov, strand, klit og andre lokale legepladser og områder,
Sanglege med fagter, rim og remser.
Vi inviterer til sansestimuli i forskellige læringsmiljøer i større og mindre børnefællesskaber.
Vi skaber musik, høre musik og danser til
musik
Vi skaber og tilbyder legemiljøer både ude
og inde, der stimulerer og udfordrer kroppen og dens muligheder.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en
kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de
første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og
analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med
bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og
natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.
44-45

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer
med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som
giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og
som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og
undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at
genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?
Vorupør Fribørnehus har en alsidig natur lige uden for døren, med både legeplads,
strand, klit og små skove. Vi har vild natur både på legepladsen og lige udenfor den. Vi
bestræber os på at bytte uderummet så meget som muligt og i alt slags vejr. Naturen omkring Vorupør Fribørnehus tilbyder herved en bred vifte af indtryk og forskellige naturformer at undersøge og udforske.
De voksne i institutionen er gode rollemodeller for børnene, og er med til at pirre deres
nysgerrighed, ved også selv at være nysgerrig. De er med til at styrke børnenes undren i
naturen og støtter børnene i selv at turde undersøge. De er med til at give børnene en
anerkendende tryghed, så børnene kan udvikle sig i trygge rammer, så børnene også tør
fejle.
Bæredygtighed er også et af nøgleordene i Vorupør Fribørnehus. Vi bestræber os på at
passe på miljøet. Vi anvender fra marts-oktober vandflasker, så vi mindsker opvasken. Vi
anvender klude til håndvask, i stedet for papir. Vi dyrker selv grøntsager, bær og kartofler
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til madlavningen, i drivhus og på friland. Vi anvender ikke sprøjtemidler, børn og voksne
står selv for ukrudt fjernelse.
Vi i Vorupør Fribørnehus vægter udelivet rigtig højt. Børnene tilegner sig kognitiv lærdom
fra flere af læreplanstemaerne når de er udendørs. De sætter ord på hvad de undrer sig
over, snakker om hvad de finder, de voksne reflekterer sammen med børnene og giver
dem nye ord. De bruger kroppen stort set hele tiden udendørs, hopper, løber, triller og
klatre. De udvikler en viden om sig selv, andre og fællesskabet.
Vi eksperimenterer i hverdagen, og leger med den matematiske forståelse. Laver vandforsøg med sne, vand og is. Vi leger med tyngdekraften når vi triller ned af bakkerne, rutsjer på rutsjebanerne og klatre i træer. Vi giver børnene en begyndende forståelse for lovmæssigheder i naturen. Vi kategoriserer dyr, sten, blade osv. I små/store, lette/tunge,
smalle/brede. Børnene tilegner sig herved også talfornemmelse. De voksne hjælper børnene til at være nysgerrige og danne sig erfaringer med årsag, virkning og sammenhæng.
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Herunder konkrete eksempler for Vorupør Fribørnehus
0-3 år
Vi gør brug af nærmiljøet; legepladsen,
klitter, strand, skov, fodboldbaner
Vi tager på tur til; skov, bondegård, skovsøer
Vi er ude i alt slags vejr

3-6 år
Vi gør brug af nærmiljøet; legepladsen,
klitter, strand, skov, fodboldbaner
Vi tager på tur til; skov, bondegård, skovsøer
Vi er ude i alt slags vejr

Vi samler affald og lærer børnene at
værne om naturen
Vi sanser naturen gennem leg og aktiviteter

Vi samler affald og lærer børnene at
værne om naturen

Vi arbejder med de fire elementer; jord, ild,
luft og vand
Vi arbejder med forskellige naturtemaer,
Vi arbejder med forskellige naturtemaer,
eks. Jord til bord, krible krable,
eks. Jord til bord, krible krable
Vi lærer børnene at respektere dyrelivet
Vi lærer børnene at respektere dyrelivet,
bygger insekthoteller, undgår at smide affald i naturen så vi passer på dyrelivet osv.
De voksne er gode rollemodeller i naturen, De voksne er gode rollemodeller i naturen,
smider ikke affald, værner om naturen og
smider ikke affald, værner om naturen og
tør vise børnene dyrene frem eks. eddertør vise børnene dyrene frem eks. edderkop
kop
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner
sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye
sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.
46-47

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og
forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige
kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer
børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får
erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?
I Vorupør Fribørnehus arbejder vi med de tre K´er; Kultur for børn, Kultur med børn og
Kultur af børn.
Kultur for børn, Kultur med børn: hvilket blandt andet kommer til udtryk i det landsdækkende projekt, legekunst, som børnehuset er del af. Her inddrager vi børnene i kunstneriske udtryksformer, som blandt andet kommer til udtryk, når vi synger nye sange for børnene, når vi synger sammen med børnene til samlinger og i det daglige, når vi griber børnenes sange og synger med. Vi ser teater på nærliggende skole og besøger biblioteket til
bl.a. Højtlæsning for de mindste og vi deltager i det årlige Børnenes grundlovsdag, for
alle de private børnehuse i Thisted kommune.
Det gør sig også gældende, når vi sætter rammerne for børnenes leg og når vi voksne er
aktive deltagere i legen.
Det er gennem de måltider vores mad dame, tilbereder som byder på traditionel dansk
mad samt mad fra varmere himmelstrøg. Vi sorterer madresterne til hendes høns, så intet
går til spilde.
Kultur af børnene: Når børnene selv laver sange om og erstatter teksterne med deres
egne historier og skaber deres egne lege. Og når børnene selv planter grøntsager i vores
køkkenhave, hvor de passer, plejer og senere klargør dem til vores måltider.
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Børnenes hverdag i Vorupør Fribørnehus bærer præg af at være forankret i et tæt samarbejde med lokalsamfundet. Vi er så privilegerede at børnene på nærmeste hold lærer at
indgå i det kulturelle rum og fællesskab, som vores lille fiskerleje tilbyder.
Vi bringer også børnene ud i mere eller mindre uvante miljøer, når vi eks. Går lange ture
gennem klitterne, på stranden, i byen og nærliggende ”skov”. I perioder er det ugentligt
og i andre er det næsten dagligt. I perioder er det ugentligt og i andre er det næsten dagligt. Vi cykler på børnehusets ladcykler til skov og sø for at finde andet dyreliv og fauna,
tager bussen til Thisted og biblioteket, hvor børnene selv finder de bøger vi skal læse og
låne med hjem eller Dybdahls gave i Hundborg, hvor vi leger og spiser madpakker i naturen eller når vi laver større arrangementer som bondegårds besøg. Så tager hele huset
samlet bussen ud til et landbrug, hvor vi har set på dyr og maskiner og oplevet landbruget
på første hånd.
I Vorupør Fribørnehus har vi i børnehaven et stort og fyldt kreativt værksted som flittigt
bliver brugt til alle vores kreative sysler. Vi benytter næsten dagligt værkstedet til at lege
kreativiteten og fantasien frem, ved at stille mange forskellige materialer til rådighed for
børnene og lade dem gøre deres egne erfaringer gennem eksperimenter samt voksenstyrede aktiviteter.
I vuggestuen har vi fået etableret et lille multirum, som blandt andet fungerer som kreativt
værksted så det er muligt for børnehave og vuggestue, at dele sig i mindre grupper. Vores værksteder bærer præg af, at vi er et hus som har stor fokus på bæredygtighed.
Mange af vores materialer er hverdagsobjekter som mælkekartoner, plastlåg, syltetøjsglas og toiletruller, der bliver genanvendt til nye formål.
Vi arbejder i børnehuset ud fra et fælles årshjul med faste traditioner;
Samling: selve samlingen er individuel for vuggestuen og børnehaven og kan forandre sig
ift. udformning og indhold, ud fra årstiden og børnegruppen, men som hovedregel plejer
den at indeholde sange, rim og remser, højtlæsning eller fortællinger.
Fastelavn: Børnene ser altid frem til at kunne klæde sig ud, blive sminket og slå katten af
tønden. Vi bruger en masse tid på stuerne på at skabe kreative fastelavns artikler som
pynt, fastelavnsris og at dekorere tønden, som traditionen byder og som afslutning tøndeslagning.
Påske: I huset præsenteres børnene for påskefrokost i børnehøjde og så pynter vi stuerne med den fineste påskepynt, som de selv skaber. Påskepynten varierer år for år
selvom den oftest indeholder elementer af kyllinger, harer og æg eller blomster.
Kræmmermarked: hvert år er Vorupør kræmmermarked et stort lokalt event, som børnehaven nyder at besøge med børnene, selvom det mere er for hoppepuden end for selve
markedet at vi tager derhen.
Børnehavens fødselsdag: Denne dag fejrer vi sammen med forældre og venner af huset.
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Juletiden indeholder en Bedsteforældre dag; Dagen bliver altid afholdt, inden vi går ind i
december, da dette er en dag som hvert år byder på kreative stationer, hvor bedsteforældrene hjælper børnene med at lave juledekorationer m.m.
Julegudstjenesten har Børnehaven i samarbejde med Vorupør kirke og vores årlige julefrokost, er vi de sidste år blevet inviteret på den lokale café.

Herunder konkrete eksempler for Vorupør Fribørnehus
0-3 år
Fælles samling før frugt
Opdeling i 2 mindre grupper til aktiviteter
Opdeling af spisegrupper
Gruppeture i nærområdet
Skaber pynt til huset, højtider, rum i eget
multirum
Udforsker materialers anvendelsesmuligheder eks. genbrug
Deltager i kulturelle højtider og begivenheder

3-6 år
Fælles samlinger
Opdeling i grupper
Opdeling af spisegrupper
Fælles ture i nærområdet
Skaber pynt til huset, højtider, rum i værkstedet
Udforsker materialers anvendelsesmuligheder eks. genbrug
Deltager i kulturelle højtider og begivenheder

30

Evalueringskultur

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler
og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv
pædagogiske mål?

Vores refleksionsgrundlag bygger på, at vi ønsker mere af det der virker.
Alle målsætninger skal tage udgangspunkt i et / flere læreplanstemaer og forbindes til vores pædagogiske grundlag.
Gøre brug af billeder og videomateriale, ud fra hvilke vi undersøger hvilke læreplanstemaer, der er i spil og hvor der opstår upåagtet læring i en given aktivitet/ situation.
På stue og personalemøder vil vi skabe ”øve-baner,” hvor personalet på skift fremlægger
pædagogiske aktiviteter / forløb. For derefter at modtage feedback, i form af værdsættende interviews eller kollegial supervision,
Der er udarbejdet et årshjul for vores personalemøder, så alle ved hvornår vi har evaluering på som punkt.
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages
mindst hvert andet år?
Der udarbejdes en procedureplan for evaluering af ”Vorupør Fribørnehus styrkede læreplan”. Selve evalueringen foregår i foråret, hvert andet år. Første gang foråret 2022.
Der indsamles data fra ”Alle Med”, sprogvurderinger, samt alle de evalueringer vi har lavet de seneste 2 år.
Dette materiale bruges, som baggrund for dialog og evaluering på personale- og bestyrelsesmøder i perioden januar – maj måned.
Evalueringen skal være afsluttet i maj og den reviderede læreplan skal være klar til brug
pr. 1. august
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