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1. Indledning
Vi har i år på 0 – 6 års området, valgt en ny tilgang til udarbejdelsen af læreplanerne i
Børnehusene Fredensborg. Dette i tråd med ledelsens ønske om, kontinuerligt at udvikle og
højne fagligheden i Børnehusene Fredensborg. Samtidig er dette tiltag, et ønske om at vise,
at vi i vores område tør være innovative, i tråd med de udmeldte ledertråde.
Vi har bibeholdt Fredensborg skabelonen i fritidshjem og klub, således at vi til november, når
vi skal i gang med evalueringen, har et sammenligningsgrundlag. Ud fra evalueringen, vil vi
beslutte hvordan vi fortsat kan forbedre og udvikle vores læreplan, så den bliver det bedst
mulige pædagogiske værktøj, som medarbejderne kan bruge aktivt i det daglige arbejde.
Skabelonen som vi bruger i år, er anderledes opbygget end Fredensborg skabelonen, men
overholder de krav som findes i denne. Derudover er der i den nye skabelon, flere punkter,
som vi mener, giver mening at beskrive under hvert læreplanstema. Herunder eksempelvis
læringsmiljøer og voksenrollen.
Generelt har vi bragt værdier, mål og visioner videre fra den gamle læreplan og ind i den
nye. Vi har også brugt en del beskrivelser af vores pædagogiske praksis fra den gamle
læreplan, da denne praksis fortsat giver mening. Det er samtidig vigtigt, at have en rød tråd,
fra den ene læreplan til den næste.
Denne nye læreplan beskriver, hvordan vi i Børnehusene Fredensborgs forskellige
afdelinger, arbejder med Kommunes dagtilbudspolitik, som bygger på:


Dagtilbudsloven



Byrådets vision



Fredensborg Kommunes Børne - og Unge politik, herunder:
o

Fælles ansvar og samarbejde

o

Læring

o

Inklusion

o

Sundt og aktivt liv

o

Tidlig indsats og forbyggende arbejde

Læreplanen dækker årene 2014-2016, men opdateres og evalueres årligt.
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2. Præsentation af Børnehusene Fredensborg
Børnehusene Fredensborg er en områdeinstitution i Fredensborg kommune.
Vi består af Lystholm 0-6 år, Lundely 0-6 år, Lundely fritidshjem 6-9 år, Fritidsklub
Fredensborg 9-14 år, Kaspo fritidshjem 6-9 år samt Kaspo fritidsklub 9-14 år. Vi har et
specialtilbud i 0-6 års området i form af ressourcegruppen Spilopperne, der er placeret på
Lystholm. Børnene visiteres via PPR.
Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang i alle afdelinger.
Der er omkring 120 ansatte i Børnehusene Fredensborg og 960 børn er tilknyttet vores
dagpasning – og fritidstilbud.
I Børnehusene Fredensborg har vi 4 køkkener, der producerer mad. De ligger placeret på
Lundely, Lystholm samt på Fredensborg Skoles afdelinger på hhv. Benediktevej og
Humlebækvej.
Vi vægter videreuddannelse af vores medarbejdere og sigter mod konstant at højne
videreudviklingen af vores faglighed. Vi er samtidig en uddannelsesinstitution, der modtager
studerende, hvilket er med til at højne faglighed og refleksion blandt medarbejderne.
Ledelse
Børnehusene Fredensborg består af en områdeleder og en ledergruppe på 7 dagligledere.
Der er ca. 120 ansatte i Børnehusene Fredensborg. Vores personalegruppe består af er en
god blanding af nye og erfarne medarbejdere. I Børnehusene Fredensborg arbejder vi ud fra
en fælles vision om at skabe en tryg, udviklende og livsbekræftende ”Barndommens gade”.
Ledelsen skal:
I Børnehusene Fredensborg er vi over de sidste 3 år blevet en mindre ledergruppe, både på
grund af det faldende børnetal og lukkede afdelinger.
Opgaven i 2014 bliver at samle den ledergruppe, der er tilbage, sådan at den ses som et
samlet team, som fortsat arbejder i samme retning.
Vi skal sikre, at vi er:
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Kulturskabende, målsættende, tydelige, professionelle og fokuseret på at få løst
opgaven bedst muligt.



Medvirkende til at Børnehusene Fredensborg ses som et sted, hvor fagligheden er
ambitiøs og kvaliteten er i udvikling.



Hinandens sparringspartnere.



Nysgerrige, omstillingsparate og innovative.



Fokuserede på det psykiske arbejdsmiljø, og medarbejderens trivsel og udvikling.



Medvirkende til at vi har et højt og konstruktivt informations - og
kommunikationsniveau.



Ledere, som kan lede medarbejdergruppen således, at medarbejderen har et positivt
billede af, at være en del af en områdeinstitution.

Se yderlige på vores hjemmeside www.børnehusene-fredensborg.dk
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3. Kvalitetsudvikling
Som et nyt værktøj i kvalitetssikringen i Børnehusene Fredensborg, er vi i 2014 påbegyndt
arbejdet med Kvalitetshjulet ”Sådan udvikler vi kvalitet i Fredensborg, dagtilbud 0 – 6 år”
Dette har givet anledning til nye overvejelser og fokus på systematikken af vores
evalueringsprocesser i 0 – 6 års området.
Vi vil fortsætte samarbejdet på tværs af organisationen – det er inspirerende og lærerigt.
Samtidig er det godt at få et fælles fokus og skabe fælles enighed om, hvad vi fremadrettet
vil kvalitetsudvikle på.
Vi ønsker, at udarbejde en praksis, hvor vi skaber sammenhæng mellem kommunens
politikker, strategier, vores årsplaner og årshjul samt vores læreplaner.
Denne sammenhæng og systematiske evaluering er vores fokus - og udviklingsområde i
2014/15, sammen med vores fokus på voksenrollen, som nu er indskrevet i læreplanen.
Udfordring:
Det har løbende været en stor udfordring at skabe overblik og sammenhæng for
medarbejderne, i forhold til de politisk og forvaltningsmæssige udmeldte strategier og
politikker, årshjul, læreplaner, ledertråde m.m.
Alle vigtige værktøjer der skal skabe mening og sættes i spil i forhold til planlægning og
udførelse af pædagogiske processer, samt refleksion og udvikling af praksis.
På 0 – 6 års området har vi taget udfordringen op, og med denne læreplan lavet en samlet
”værktøjskasse”. Læreplanen er dermed både et konkret værktøj i forhold til planlægning og
udførelse af pædagogisk praksis, men er samtidig også med, til at skabe overblik,
sammenhæng og mening i forhold til de overordnede strategier, værdier og udmeldte
politikker.
Vores udfordring er, at sørge for, at læreplanen holdes ”levende” hen over året, og at alle
medarbejdere føler ejerskab og medansvar for dette. Vi ønsker samtidig at personalet føler
ejerskab i forhold til de visioner og strategier som er forvaltningsmæssigt udmeldt, og som vi
nu har skrevet ind i læreplanen.
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4. Værdigrundlag og pædagogiske principper
Værdier
I Børnehusene Fredensborg arbejder vi ud fra de af forvaltningen udmeldte ledertråde:


En stærk fælles identitet



En innovativ organisation



Fleksibilitet på tværs

I Børnehusene Fredensborg hviler vores værdigrundlag på det begreb, vi kalder
”Barndommens gade”. De værdier der ligger til grund for ”Barndommens gade” og som
vi ønsker at skabe er:


Udvikling



Tryghed



Glæde



Nærværende og betydningsfulde relationer



At alle børn skal føle sig anerkendte og som en værdifuld del af flere
børnefællesskaber

I Børnehusene Fredensborg ser vi det som vores kerneopgave, at skabe en ”Barndommens
gade” for barnet, der fra vuggestue til klub skaber en tyk rød tråd af udvikling, tryghed,
glæde, nærværende relationer og værdifulde fællesskaber for det enkelte barn.
Pædagogiske principper
Vores pædagogiske principper, som vi arbejder ud fra i alle afdelinger i Børnehusene
Fredensborg, vil vi beskrive således:
Det er vores ansvar, at skabe værdifulde fællesskaber for alle børn, hvor det enkelte barn
har mulighed for at udvikle sine sociale kompetencer og som understøtter den alsidige
personlige udvikling. Vi arbejder ud fra den inkluderende tankegang, og vi skal være med til
at skabe nærværende og betydningsfulde relationer for barnet.
I Børnehusene Fredensborg er der plads til leg og glæde. Vi anderkender vigtigheden af
legen som et væsentligt læringsrum for børnene.
Vi vægter vigtigheden af, at skabe mening i børnenes institutionsliv ved at have fokus på
børnenes meninger, holdninger og ret til medindflydelse.
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Læringsforståelse
Vores læringsforståelse hviler på Fredensborg kommunes udmeldte politik på området;
”Sådan arbejder vi med læring i Fredensborg – helt i mål”
”Børn og unges læring understøttes af alsidige læringsmiljøer og kompetente medarbejdere”
Vi skaber alsidige læringsmiljøer, som udfordrer barnet i dets nærmeste udviklingszone og vi
guider, opmuntrer og skaber udvikling for børnene gennem disse læringsmiljøer – i naturen,
på legepladsen, på stuerne, i de kreative værksteder og i nærmiljøet generelt.
Dette både gennem leg og i de planlagte, voksenstyrede aktiviteter. Vi viser glæde og
engagement i vores arbejde og samvær med børnene.
I vuggestuen er vi en del af projektet ”Barnet i Centrum”, hvor pædagoger i faglige
laboratorier, arbejder med at nytænke de pædagogiske rammer for det enkelte barn,
herunder særligt med fokus på nærvær og pædagogens rolle. Vi har desuden fokus på
omsorg og nære relationer.
I børnehaverne arbejder vi med alsidige læringsmiljøer – herunder naturværkstedet i
Troldehøj, Sprogrummet i Sneglehuset, rytmiksalen i Lundely samt udnyttelse af vores
mange forskelligartede udendørsarealer.
I skolegrupperne arbejder vi målrettet med førskolepædagogisk arbejde og har altid fokus på
den sproglige udvikling – herunder at opmuntre og introducere børnene for bogstaver, tal,
figurer, former, m.m., men også med fokus på barnets evne til at være selvhjulpen, løse
konflikter og på egen hånd være initiativtagende.
Vi arbejder året igennem med de forskellige læreplanstemaer, og vi har fokus på det enkelte
barns udvikling, leg og læring, som evalueres gennem overgangsskemaer og på sigt
trivselsskemaerne.
Børnegruppens læring og udvikling vurderes og evalueres i TPL skemaerne, der udfyldes i
forbindelse med de forskellige projekter, der gennemføres i afdelingerne.
Legens betydning for læring
Legen er sammen med de basale behov, den vigtigste aktivitet for et barn. Legen bidrager i
høj grad til trivsel, barnets læring og den videre udvikling. Det er gennem legen barnet bl.a.
lærer at samarbejde, vise hensyn og tackle modgang.
Vi opdager nye ting med vores sanser og nye ting læres bedst, når man afprøver det i
praksis. Således lagres erfaringer i krop og sind.
Det er vores opgave som voksne, at udfordre børnene samt understøtte lysten til at lege,
lære og skabe, da det styrker barnets personlighed, fantasi og kreativitet.
Det lille barn bruger sin krop hele tiden – vi kan fortælle, signalere og udtrykke uden brug af
ord. Vores sanser giver os konstant indtryk fra vores omgivelser og de mennesker vi er
sammen med.
Det er vigtigt for barnets selvforståelse og samspil med andre, at det lærer at afkode det
kropssprog det ser, så barnet får en tydelig og god kommunikation og dermed mulighed for
at danne gode legerelationer. Derved bliver barnet også i stand til at sætte egne grænser
samt give udtryk for dem på en social acceptabel måde.
Når barnet når skolealderen, og begynder i fritidshjemmet, er det fortsat legen, der er det
læringsmæssige omdrejningspunkt for barnet. I fritidshjemmet møder barnet et struktureret
frirum, der understøtter barnets evne til at navigere på egen hånd i en stadig mere kompleks
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verden. Samtidig understøttes og komplementerer det den læringsforståelse, der foregår i
skolen, således at barnet lærer at lære.
I fritidshjemmet får børnene gennem uformelle læreprocesser mulighed for at tilegne sig
individuelle, sociale og faglige kompetencer i samspil med professionelt nysgerrige voksne,
samt andre børn på tværs af alder og køn. Dermed styrkes deres evne til at kunne indgå i
nye fællesskaber og afprøve nye aktiviteter.
Vi fortsætter denne progression i deres klubtid. Vi sigter mod at alle børnene, uanset alder
og formåen, når sikkert igennem den udvikling børnene er i fra 3. til og med 6. klasse. Dette
gøres ved at klubben er et struktureret frirum som understøtter uformelle læreprocesser,
som udviklinger børnene fra barn til tidlig teenager, og herigennem evnen til at navigere på
egen hånd i en stadig mere kompleks verden som åbner sig for børnene i deres klubtid.
Klubben giver muligheder for at bruge sin krop i både legerelaterede og direkte sports- og
bevægelsesorienterede aktiviteter. Derigennem sikres en forståelse for at kroppen igennem
bevægelse bevares i en sund og god tilstand.
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5. Læringsmiljøer
Børnemiljø
I 0 – 6 års området har vi beskrevet børnemiljø, herunder BMV og konkrete læringsmiljøer
inde i læreplanerne.
Dog ønsker vi her at fremhæve vores udvikling af læringsmiljø i Naturinstitutionen
Troldehøj.
Børnehusene Fredensborg har igennem flere år været medlem af De Grønne Spirer, som er
Friluftsrådets grønne mærkningsordning af børneinstitutioner.
Igennem De Grønne Spirer får vi tilsendt miljø og natur aktiviteter til børnene i 0-6 års
institutionerne. Vi har også mulighed for at sende medarbejdere på kursus, og
inspirationsdage.
Naturinstitutionen Troldehøj fik i 2013 som første institution i Fredensborg kommune det
grønne flag, som bevis på at de arbejder med formidling af miljø og natur til børnene,
igennem flere forskellige temaer over en længere periode.
Dette arbejde med miljø og natur breder vi ud over resten af områdets institutioner ved at
invitere dem med til forskellige temauger, og åbningen af et miljøværksted i den gamle
fårestald indbyder også til at alle afdelinger kan komme og arbejde med miljø og natur.
Vi ønsker også at fremhæve børnedigitalisering som et overordnet tema, da det er et
område vi har under stadig implementering i den pædagogiske praksis.
Vi har i Børnehusene Fredensborg haft tilknyttet konsulent Frank Støvlebæk som har afholdt
workshops for hele personalegruppen, i brug af digitale medier. Vi har super brugere i alle
afdelinger som mødes og videns deler og som også benytter Frank Støvlebæk til sparring.
Helt konkret har vores brug af digitale medier på 0 – 6 års området, udviklet sig fra at være
en pc der stod i hjørnet til spil, til at være et aktivt pædagogisk redskab.
Vi har iPads med på legepladsen og på tur – børnene tager selv billeder som vi kan lave
læringsbøger eller billedlotterier ud af. Vi har læringsapps der gør, at vi kan indsamle viden
om eksempelvis insekter vi tager billeder af.
Vi bruger GPS til orienteringsløb og digitale mikroskoper til at undersøge naturen, som vi
kan tage med ind på stuerne.
Vi benytter undervandskameraer og GO pro kameraer.
Til børn i udsatte positioner og med særlige udfordringer omkring eksempelvis sprog, bruges
iPads understøttende med særlige sprog – og læringsapps.
I 6-9 og 10-14 års området er børnemiljøet beskrevet under hvert læreplanstema.
Indflydelse og medbestemmelse
Vi skal give børnene mulighed for medbestemmelse i trygge rammer, så de udvikler deres
ressourcer og potentialer. Vi skal være åbne, lyttende og anderkendende over for barnets
ideer og initiativer, så barnet udvikler selvværd, personlige kompetencer og får oplevelsen af
at have medindflydelse på eget liv. Det er samtidig vigtigt at de ældre børn, får oplevelsen
af, at være en del af et demokratisk fællesskab i Børnehusene Fredensborg.
Praksisfortællinger
Til samling bliver børnene spurgt hvor de vil hen på tur. En dreng siger ”Vi skal derhen, hvor
man må røre ved fiskene”. De andre børn bakker op, og en tur til Øresundsakvariet
planlægges og udføres.
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Fysik i børnehøjde
En formiddag laver en gruppe børn undersøgelser af forskellige ting, i en stor balje vand.
Den voksne har taget forskellige redskaber og ting med, der kan undersøges. Børnene
inspireres til at gå på jagt efter nye genstande, der kan undersøges på forskellige måder.
Den voksne følger børnenes initiativ.
I fritidshjemmet vægtes børnenes medbestemmelse og indflydelse højt. På den måde bliver
de bevidste om deres ansvar for både sig selv og de fællesskaber, de indgår i. Børnene skal,
ved at blive taget alvorligt, få styrket deres selvværd, så de oplever, at de selv og deres
meninger har betydning, men også at der må gives plads for andre.
Medbestemmelse bidrager til:
At børnene får øget bevidsthed om egne behov, formåen og ressourcer og giver barnet
erfaringer med demokratiske processer.
At børnene oplever indflydelse på egen hverdag, indenfor de pædagogisk fastsatte rammer.
At børnene får styrket evnen til at træffe valg og tage beslutninger for sig selv.
I slutningen af 3. klasse skiftes fritidshjemmet ud med fritidsklubben. Her fortsætter det
nævnte arbejde. I klubben er rammerne dog mere frie, og der arbejdes med at børnene selv
tager deres beslutninger og selv igangsætter aktiviteter.
Indenfor de givende rammer, er de voksne i klubben med til i større eller mindre grad, at
styre aktiviteterne i hverdagen for det enkelte barn eller gruppen. Vi ser på deres formåen og
bakker op, støtter og inkluderer, der hvor det findes nødvendigt. Hele tiden med tanke for, at
der skal ske en større selvstændighed hos barnet eller gruppen.
Vi videreudvikler og styrker tanken om den demokratiske proces og mulighederne for at
præge sin egen hverdag. Dette sker blandt andet igennem børnemøder med alle
klubbørnene enten i plenum eller i mindre grupper.
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6. Overgange
I Børnehusene Fredensborg har vi et helt særligt fokus på overgange – fra barnet
introduceres til institutionslivet i vuggestuen, til det møder vores sidste fritidstilbud – klubben.
Dette er for at sikre den røde tråd i barnets institutionsliv og skabe tryghed samt forståelse
for det enkelte barn.
Således kan vi sikre, at vigtig viden ikke går tabt, og at der kan arbejdes videre med barnets
styrker og potentialer samt have fortsat opmærksomhed på det enkelte barns fokusområder.
I vuggestuen holder primærpædagogen introduktionssamtaler med nye forældre. Her
forventningsafstemmer vi med forældrene, indhenter viden om barnet, aftaler indkøring og i
det hele taget fokuserer på, at skabe tryghed hos forældrene i deres første møde med
institutionen. Vi anderkender, at en positiv opstart og indkøring af barnet i vuggestuen, er
særligt afhængig af, at skabe tryghed hos forældrene. I Paddehatten påbegyndes i år et
pilotprojekt, hvor kontaktpædagog og leder vil tilbyde hjemmebesøg inden barnets opstart.
I overgang fra vuggestue til børnehave tilbydes forældrene en overleveringssamtale med
deltagelse af personale fra både vuggestue og børnehave.
Børnene er op til overgangen på besøg i deres børnehave sammen med kendt personale. Vi
tager også på besøg ud af kommunen om nødvendigt.
Den interne overgang til skolegruppen er afhængig af de forskellige afdelinger. I Lundely er
børnene på besøg op til deres overgang til skolegruppen, i Tryllestenen flytter personalet op
i Troldehøj 1. maj, hvor de hen over sommeren lærer børnene at kende, inden gruppen
flytter i Tryllestenen til august. Personalet afholder interne overleveringsmøder om børnene.
I overgangen til fritidshjemmet benytter vi de overgangsskemaer, der er blevet udfærdiget i
forbindelse med Find Børnene Projektet. Disse skemaer udfyldes på alle børn og leveres
videre til fritidshjem og skole. Vi afholder overleveringsmøder med fritidshjem, skole,
forældre samt andre relevante interessenter på de børn, hvor der er fokusområder, som er
særligt vigtige at være opmærksom på.
Fremadrettet skal overgangsskemaerne og de nye trivselsskemaer implementeres i alle
overgange.
Inden børnene begynder i fritidshjemmet 1. Maj har de været på flere besøg, så de er blevet
introduceret til de nye rammer og har mødt de voksne i fritidshjemmet.
Ligeledes inviteres forældrene til et informationsmøde, hvor de dels bliver orienteret om
fritidspædagogikken og dels bliver introduceret til barnets stue og tilknyttede medarbejdere.
I perioden fra maj til skolestarten i august, får barnet mulighed for dels at lære
fritidshjemmets hverdag at kende, og dels lære deres kommende klassekammerater at
kende i en tryg kontekst, inden skolestarten.
Ligeledes vil de gennem besøg i deres 'gamle' børnehave få mulighed for at tage afsked
med børnehavetiden og dens medarbejdere.
Som et nyt tiltag forsøges jobswap hen over året mellem børnehave og fritidshjem.
Fritidshjemmets medarbejdere vil få mulighed for at tilbyde nye, eller støtte op om de
eksisterende aktiviteter i børnehaven, så børnene bliver fortrolige med de kommende
voksne. Ligeledes vil børnehaven i maj og juni forsøge at sende en af børnenes kendte
voksne med i fritidshjemmet. På den måde kan vi understøtte og sikre bedre overgange for
børnene.
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Vi er særlig opmærksomme på at inkludere de børn, der befinder sig i udsatte positioner. Vi
arbejder med at differentiere de forskellige fællesskaber og pædagogiske praksisser i
institutionen, så de er fleksible i forhold til børnenes udviklingsmuligheder, ressourcer og
behov.
Overgangen fra fritidshjem til klub start allerede i det sene efterår hvor børnene det
efterfølgende år skal starte i klubben 1. maj.
Dette gøres ved at 3. klassesbørnene kommer på besøg i klubben. Dette sker både på dage
hvor klubben allerede er fuld af nuværende klubbørn, og på dage hvor de kan se klubben
uden forstyrrelser fra andre. 3. klasserne kommer jævnligt på besøg fra nytår og frem mod
1.maj. Her er det fritidshjemmet der beslutter hvordan gruppen sammensættes for at sikre
det meste optimale kendskab til klubben, dens aktiviteter og ikke mindst de voksne.
I slutningen af april inviteres alle 3. klassernes forældre til et orienteringsmøde i klubben. Her
fortælles om de forskelle der kan opleves fra fritidshjem til klubben, ligesom vi fortæller om
læringsmål og klubbens aktiviteter. Her får forældrene mulighed for, ved selvsyn, at få et
indtryk af hvad klubben kan tilbyde af muligheder for deres barn.
Vi oplever at mange 3. klasser er klar og glæder sig til nye udfordringer, men vi er også
opmærksomme på de børn som ikke nødvendigvis ser frem til at skifte fritidshjemmet ud
med klubben.
Børnene bliver introduceret for klubben og dens mange aktiviteter samt hvor det er muligt at
finde en rolig krog eller en blød sofa.
I maj og juni, hvor klubtilværelsen er ny for 3. klasserne, sikre vi deres kendskab til klubben
ved at igangsætte aktiviteter i en struktureret plan, således at klubben opleves i mindre
bider, og dermed ikke overvælder de nye klubbørn.
Børn i udsatte positioner
Vi har i Børnehusene Fredensborg, i slutningen af februar, gennemført et internt kursus i
sorg og krise for udvalgte medarbejdere, på tværs af hele området. Kurset tog udgangspunkt
i at opkvalificere personalet til at hjælpe og forholde sig til børn der befinder sig i udsatte
positioner p.g.a. eksempelvis sygdom, dødsfald eller skilsmisse.
Temaerne på kurset var:




Når børn har ondt i livet
Børn og sorg
Den svære samtale

Vi håber at gennemfører kurset, der var en stor succes, for endnu flere medarbejdere på
sigt.
Derudover tager vi i Børnehusene Fredensborg, altid udgangspunkt i et tæt samarbejde og
en åben dialog med forældrene. Vi gør brug af IK og TK, hvor det er relevant. Fritidshjemmet
og klubben vil udover samarbejdet med forældrene, forsat have et tæt samarbejde med
skolen omkring børn i udsatte positioner.
Vi er opmærksomme på, hvorledes vi kan ”skrue” på miljøet omkring barnet, for at tilpasse
dette, så alle børn kan få mulighed for at være en del af et inkluderende børnefællesskab.
Eksempelvis arbejdes der i en af vuggestueafdelingerne med ICDP’s relationstrekant for
herigennem, at styrke personalets kompetencer til at se barnet som et barn i en udsat
position frem for et udsat barn.
De børn vi har tilknyttet ressourcegruppen Spilopperne, inkluderes i de almene fællesskaber
i det omfang det skaber mening og udvikling for det enkelte barn. Dette sker i et tæt
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samarbejde med personalet i almengruppen. Vi skal fortsat have fokus på, hvordan vi som
alment miljø kan tilpasse os det enkelte barns behov og ikke, hvordan barnet skal tilpasse
sig det almene miljø.
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7. Tilbageblik, status og tendenser for 0 - 6 års området
Spilopperne:
Vi har fortsat haft et stort fokus på inklusion i 2013. Vi er efterhånden blevet erfarne i at
inkludere Spilopbørnene i henholdsvis Troldehøj og i Tryllestenen – altid med barnets
nærmeste udviklingszone og behov for øje. Det har i årets løb givet mange positive og
succesfulde oplevelser. Især er det dejligt at se børnene føle sig til passe både ude og
”hjemme” i Spilopperne – se dem følge projektarbejder, ture m.m. i den almene børnehave,
med de muligheder der er, for at spejle adfærd, udvikle nye relationer og prøve sig selv af
samtidig med, at vi kan lave intensive forløb og skabe ro og tryghed i Spilopperne.
Vi har fortsat børn for hvem, vi skaber de bedste udviklingsmuligheder kun i Spilopperne,
men vores mål er altid, at alle børn er så stor en del af fællesskabet som overhovedet muligt.
Vi er på nuværende tidspunkt helt fyldt op med børn i Spilopperne (p.t 11 børn), til august
siger vi farvel til tre skolestartere og goddag til nye børn.
Vi har det næste år, en stor gruppe skolestartere og fokus bliver, hvordan de kan blive en del
af fællesskabet i førskolegruppen Tryllestenen på den bedst mulige måde og hvordan vi
skaber mest mulig udvikling for det enkelte barn.
Inklusion i de almene fællesskaber er – både i daginstitution og skole, nutidens og
fremtidens fokus område, nationalt såvel som lokalt. Det er derfor naturligt, at det er temaet,
vi overordnet arbejder med i det næste år.
Førskolegruppen Tryllestenen
I forbindelse med overgangen fra Troldehøj til skolegruppen valgte vi sidste år, at lade
førskolebørnene blive i Troldehøj de første tre måneder, dvs. maj, juni og juli for først at flytte
i Tryllestenen først i august. Der har været flere fordele ved denne ”flydende” overgang:
Den ”gamle” skolegruppe fik ro til at tage afsked med deres børnehave på en god måde og
personalet kunne koncentrere sig om, at give børn og forældre den bedste overgang til
fritidshjemmet.
Herefter rykkede skolegruppens personale op i Troldehøj, hvor de hen over sommeren
havde tid og ro til at lære børnene at kende og lave et grundigt overleveringsarbejde i tæt
samarbejde med Troldehøjs personale. Dette gav meget mere ro for både børn og voksne,
så vi benytter samme form i år.
Vi har i dette år desuden opkvalificeret personalet i forhold til digitalisering i daginstitutionen.
Dette har gjort at vi nu bruger eksempelvis iPads som en naturlig del af stort set alle
projekter, vi arbejder med. Personalet har grebet denne ”fagre nye digitale verden” med
positivt sind og gå på mod, og er blevet virkelig glade for iPaden som et pædagogisk
redskab. Ligeledes bruger vi undervandskameraer og mikroskoper der kan forbindes til
computeren i vores naturprojekter. Dette åbner helt nye muligheder og oplevelser for
børnene.
Overgangsarbejdet vil være vores fortsatte fokusområde – vi har implementeret
overgangsskemaer fra børnehave til fritidshjem og skole, og forventer at implementere
trivselsskemaer i 2014. Vi vil fortsat have fokus på den særlige førskolepædagogik –
herunder i særdeleshed sprog – som noget nyt skal alle førskolebørn sprogvurderes i 2014.
Det tætte samarbejde med områdets anden skolegruppe Girafferne vil vi ligeledes fortsætte
og videreudvikle.
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Vuggestuen Paddehatten
Paddehatten har i 2013 fået den helt store ”makeover”, der er blevet malet, revet ned og
bygget op. Vi har fået nye skurer og vigtigst af alt en ny liggehal, hvor alle børn sover.
Paddehatten har fået lækre fysiske rammer, der skaber gode muligheder, for nu at arbejde
målrettet med, at skabe små læringsmiljøer for vores vuggestuebørn.
Personalet er alle blevet opkvalificeret i forhold til digitalisering i daginstitutionen og iPads er
nu blevet et helt naturligt pædagogisk redskab. Vi laver bl.a. små hverdags fortællinger på
en særlig app, som gør det let og lige til og hvor børnene selv er med til hele vejen.
Personalet er opsat på hele tiden, at videreudvikle brugen af digitale redskaber og det sidste
nye tiltag er et digitalt mikroskop, som kobles til iPaden, så kan man pludselig se at en bille
har øjne og hår på benene.
I august tiltrådte Monica som ny afdelingsleder i Paddehatten. Monica har arbejdet i
vuggestue i knapt 15 år både som pædagog og leder.
I Fredensborg kommune har man valgt at deltage i forskningsprojektet Barnet i Centrum. I
Paddehatten har vi været så heldige at få to pladser. Forskningsprojektet strækker sig over 2
år og vil først i det nye år kunne komme med de første forskningsresultater. I Paddehatten
har der b.la. grundet BIC været stor fokus på nærvær og modtagelsen af det lille barn dagen
igennem.
I det nye år skal vi forsat arbejde med aldersopdelte grupper og skabe læringsmiljøer og
børnefællesskaber i trygge omsorgsfulde rammer.
Inkluderende læringsmiljøer bliver et særligt fokuspunkt i Paddehatten også i samarbejde
med Spilopgruppen, som modtager flere mindre børn, hvorfor vi i vuggestuen bliver en
særlig tæt inkluderende samarbejdspartner.
Troldehøj
Vi har i det forgange år øget arbejdet med natur og miljø, og har i den forbindelse modtaget
Friluftsrådets og Grønne Spirers anmærkning ”Det grønne flag”. Det har vi modtaget på
baggrund af det arbejde, vi har lavet med formidling af natur og miljø til børnene. Det skal
hermed siges, at det grønne flag ikke er en permanent ordning, men der skal hvert år
udarbejdes en handleplan og dokumenteres for arbejdet med natur og miljø. Vi vil som i de
forgange år benytte ”De grønne spirers” tilbud om, at sende medarbejdere på
inspirationskurser og i efteråret skal to medarbejdere på kursus hos ”Skolen i Virkeligheden”
og uddannes til naturguider.
Vi har ydermere i 2013 istandsat den gamle lade, bl.a. lagt nyt tag, foretaget diverse
renoveringer og kan i dag bruge laden som miljøværksted. Vi vil i forbindelse med
miljøværkstedet tilstræbe, at udvide vores samarbejde med de andre afdelinger, så vores
kompetencer på natur og miljø området bliver brugt bredest muligt.
Vi arbejder stadig aldersopdelt i værkstedsgrupper tre dage om ugen. Dette giver mulighed
for at arbejde med børnene på deres aktuelle udviklingsniveau.
Vi har haft en medarbejder på diplomuddannelse i Mediepædagogisk håndværk, og har fået
udvidet medie-værktøjskassen, så vi nu har god mulighed for at bringe digitalisering ind i det
pædagogiske arbejde.
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Lundely vuggestue og børnehave
Vi har implementeret sprogpakken og har i den sidste periode valgt, at arbejde med tematisk
sprogarbejde på den måde, at vi laver projekter ud fra de 6 læreplanstemaer fordelt ud over
året.
December/januar: kulturelle udtryksformer
Februar/marts: sproglig udvikling
April: sociale kompetencer
Maj/juni: natur og naturfænomener
August/september: krop og bevægelse
Oktober/november: alsidig personlig udvikling
Dette har fungeret rigtig godt og giver en rød tråd og sammenhæng igennem hele
institutionen. Vi vil fortsætte med at videreudvikle dette.
Vi har fået ladcykler, som vi flittigt bruger for at kunne komme hurtigt og nemt rundt i
nærmiljøet.
Skolegrupperne girafferne og Lystholm har lavet mange projekter sammen, bla. førstehjælp,
trafikprojekt, skovuger og krop og bevægelse.
Børnehaven har arbejdet med ”fri for mobberi”, hvor vi hver uge har talt om emnet til samling
og lavet massage for at forebygge mobning.
Vi har haft særlig fokus på inklusion. Vi har fortsat vores inddeling i små grupper, for at
tilgodese og styrke det enkelte barns udvikling.
Vi er i gang med, at opbygge en rutine omkring brugen af digitale medier, især iPads.
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8. Læreplan for 0 - 6 års området
1. Læreplan

Hovedmål
0 - 3 år:
 Forudsætningen for barnets personlige
udvikling i vuggestuen, er en tryg og god
modtagelse og indkøring. Målet er, at barn
og forældre får en tillidsfuld tilknytning til
institutionens voksne.
 At barnet udvikler sin identitet, sit selvværd
samt en stærk integritet.

Alsidig personlig udvikling

3 - 6 år:
 Børnene lærer at danne relationer med
respekt for hinandens forskellig-heder og
se andres potentialer.
 Vi skal lære børnene at løse konflikter, at
mærke egne behov samt aflæse andres.
 Børnene skal lære at hjælpe hinanden

2. BMV-Læring
Børne- og læringsmiljøet skal:
Børne - og læringsmiljø
Vi skal være opmærksomme på
både de fysiske, psykiske og
æstetiske rammer ude såvel som
inde, når vi skaber læringsmiljøer
for børnene.
De fysiske rammer er bl.a.
sikkerhed, ergonomi, mulighed for
varieret udfoldelse.
De psykiske rammer handler om,
hvordan trivslen er blandt børn og
voksne og hvorledes det enkelte
barn og børnefællesskabet ses. Det
er vigtigt at børnene har en
oplevelse af, at deres hverdag giver
mening og at de har medindflydelse
på denne.
Æstetikken er hvorledes vi forholder
os til indretning ud fra
børnegruppens behov, hvilket
indtryk og udtryk vi ønsker der skal
være i rummene.
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0 - 3 år:


Gennem pædagogiske aktiviteter i
små grupper, give barnet tryghed til at
tage initiativ og få mod på nye
udfordringer.



Tage udgangspunkt i alder og
udvikling.



Være et trygt, varmt, nærværende og
inkluderende fællesskab, så børnene
er motiveret til at give udtryk for egne
følelser.



Opfordrer til at børnene bliver
selvhjulpne.



Bærer præg af rutiner og
genkendelighed.



Give børnene mulighed for
medbestemmelse i trygge rammer, så
de får mulighed for at udvikle deres

ressourcer og potentialer.
Læringsmiljøet skal være trygt

varmt og anerkendende så børnene
tør at give udtryk for egne behov og
følelser.
Vi skaber alsidige læringsmiljøer

som udfordrer barnet i dets
nærmeste udviklingszone og vi
guider, opmuntrer og skaber
udvikling for børnene gennem disse
læringsmiljøer – i naturen, på

legepladsen, på stuerne, i de
kreative værksteder og i nærmiljøet
generelt.
Dette både gennem leg og i de
planlagte, voksenstyrede aktiviteter. 3 - 6 år:
Vi viser glæde og engagement i

vores arbejde og samvær med
børnene.
I Børnehusene Fredensborg har vi
en særlig opmærksomhed på,
hvorledes forskellige læringsmiljøer
kan give andre udfoldelses – og
handlemuligheder for børn i udsatte
positioner og dermed og vise nye
potentialer hos barnet.

Være åbent, lyttende og anerkende
overfor ideer og initiativer, så barnet
får mulighed for succesoplevelser.
Give barnet mulighed for at udvikle
selvfølelse og selvværd, så barnet får
interesse for at udforske sine egne
grænser.
Give børnene mulighed for at få
oplevelser med og få kendskab til
digitale medier f. eks alderssvarende
læringsspil på IPads.

At barnet gennem arbejdet i små
grupper får tryghed til at tage initiativ
og får mod på nye udfordringer.



At barnet er en aktiv del af et
fællesskab og føler ejerskab.



Med udgangspunkt i den nærmeste
udviklingszone skal vi møde barnet
der hvor det er.



Give plads til udvikling af forskellige
små og store børnefællesskaber



Give børnene mulighed for at udvise
ansvar og omsorg for hinanden samt
udvise forståelse for hinandens
forskelligheder.



Hjælpe børnene til at få en sund og
kritisk indgangsvinkel til de digitale
medier.



Udfordrer børnenes nysgerrighed og
give mulighed for at udvikle deres
kreativitet gennem de digitale medier.



Bidrage til at barnet kan øve sig i at
blive selvhjulpent.



Indbyde og inspirere til nye lege
relationer både ude og inde.



Dele børnene i mindre grupper og
arbejder med temaer, som tilpasses
børnenes niveau og alder.



Give børnene handlefrihed og
medbestemmelse i trygge rammer, så
børnene udvikler deres ressourcer og
19

potentialer


For især de mindste børn skal
læringsmiljøet bære præg af rutiner og
genkendelighed

3. Børnehusene Fredensborgs
vision og værdiord
Barndommens gade

Barndommens gade:
Gennem udvikling, tryghed og glæde,
nærværende og betydningsfulde relationer skal
alle børn i Børnehusene Fredensborg føle sig
som værdifulde medlemmer af forskellige
fællesskaber og herigennem udvikle deres
personlige kompetencer – deres selvværd, deres
identitet og deres integritet.

4. Voksenrollen
Rollemodel - voksenrollen
(Udviklingsområde i 2014-2015)
Vi ønsker i Børnehusene
Fredensborg, at have fokus på
voksenrollen som en del af
læreplanen. Vi mener, at det er den
professionelle voksne, der har
ansvaret for relationen mellem barn
og voksen, og være medskaber af
relationer på tværs af
børnefællesskaberne.
Vi skal møde barnet i et
anerkendende miljø, hvor barnet
værdsættes for det barnet er og
kan.

Praksis fortællinger
0 - 3 år:
Vi sidder rundt om bordet og skal have frokost.
En dreng øser mad op på sin tallerken. Han
kigger på ærterne og skubber skålen væk. Nej
tak siger han. Den voksne sætter ord på barnets
handling ”nå, du vil ikke have ærter, det er helt i
orden, så send du dem videre til Sigurd”
3 - 6 år:
Der arbejdes med projektet ”hvem er jeg?.”
En mor kommer ind på stuen for at hente sit barn.
Et andet barn kommer hen til hende og
præsenterer sig selv ved fulde navn og spørg
smilende, ”hvad hedder du?”
En voksen og et barn har i en lang periode trænet
at tage tøj af og på. En dag kommer barnet
løbende hen til den voksne og siger glad ” jeg kan
selv tage mit tøj af.”
Vi voksne skal:
 Være bevidst om, at vi i alle handlinger
altid er rollemodeller.
 Have fokus på barnets potentialer og
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ressourcer
 Udfordrer barnet til at blive nysgerrig på
uopdagede kompetencer.
 Se barnet som en helhed.
 Være opmærksom på det enkelte barns
personlige udvikling, således at jeg‘et
bliver styrket og barnets personlige
kompetencer får de bedste
udviklingsbetingelser.
 Møde barnet der hvor det er, i forhold til
den nærmeste udviklingszone.
 Opfordre barnet til at anvende de
muligheder der er til stede i nuet.
 Være åbne, lyttende og anerkendende
overfor ideer og initiativer, så barnet får
mulighed for succesoplevelser.
 Hjælpe med at udbygge barnets
begrebsverden.
 Indbyde til et tæt samarbejde med
forældrene.
 Stille de digitale medier til rådighed samt
bruge dem til at understøtte vores
pædagogiske praksis.
Konkrete initiativer:
0 - 3 år:
 Vi tilbyder nye børn og forældre en
indkøringssamtale, hvor vi afstemmer
forventninger.
 Vi arbejder i mindre grupper, hvor
aktiviteterne er tilpasset alder og udvikling
 Vi arbejder med temaer, hvor der er fokus
på at udvikle personlige kompetencer fx
”MIG”.
3 - 6 år:
 Vi deler stuen i mindre grupper og
arbejder med temaer, som tilpasses
børnenes niveau og interesser.
 Vi støtter barnet i dets initiativer
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 Vi hjælper barnet med at udbygge dets
begrebsverden.
 Vi hjælper barnet til at sætte ord på og
mærke og give udtryk for følelser.
 Vi hjælper barnet til at kunne tage sit eget
tøj af og på.
 Vi opfordre til at kunne tage del i og hjælpe
til med måltiderne, herunder borddækning,
oprydning.
 Vi hjælper barnet til selvhjulpenhed ved
toiletbesøg.
 Vi arbejder med projekter som: Hvem er
jeg?/barnets bog – hvor barnet får
forståelse for sin baggrund, herunder
navn, adresse, familiemedlemmer.
 Vi arbejder med Fri for mobberi
5. Forebyggende arbejde i
Børnehusene Fredensborg
Derfor vil vi i Børnehusene Fredensborg:
Tidlig indsats
I Fredensborg kommune ønsker
man at have et særligt fokus på den
tidlige indsats i 0 – 6 års området,
dette særligt udmøntet i projekt
”Find Børnene”, der konkret har
resulteret i de nye
overgangsskemaer som vi er i gang
med at implementere i området.
På sigt vil vi også implementere
trivselsskemaer, så vi får
systematiseret den løbende
iagttagelse og vurdering af barnets
udvikling, som allerede er en del af
vores pædagogiske praksis.

Tage udgangspunkt i et tæt samarbejde og en
åben dialog mellem institution og forældre og
søge tværfaglig sparring internt såvel som
eksternt.

 Sprogvurdere alle børn i alderen 2,10 år til
3,4 år og igen før skolestart.
 Bruge ”Find barnet”
 Dele vores bekymring med forældrene.
Ved fortsat bekymring:
 Gøre brug af IK/TK
 Psykologisk udviklingsbeskrivelse /Kuno
Beller
 Indstilling til PPR
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6. Succeskriterier
Tegn på læring
Tegn på læring
Succeskriterier er de synlige tegn vi
forventer at kunne se, i børnenes
udvikling og læring. Tegnene spiller
en vigtig rolle i vurderingen af vores
pædagogiske praksis.

0 - 3 år:
 At barnet udviser tillid, tryghed og færdes
trygt på egen hånd i institutionen, og
samtidig viser interesse for andre børn og
voksne, end de primære.
 At barnet tager initiativer og udtrykker
ønsker og behov
 At barnet udviser interesse i at være
selvhjulpen – fx. øver sig i at tage tøj af og
på og selv kravle op på puslebord.
3 - 6 år:
 At barnet tager initiativ til at igangsætte en
leg og tilføre den nye elementer.
 At fællesskabet indgår som en naturlig del
af barnets hverdag
 At barnet udviser forståelse for de andre
børns meninger og holdninger.
 At barnet giver udtryk for dets egne
følelser og behov.
 At det enkelte barn mestre de sociale
spilleregler

7. Dokumentation
Vi dokumenterer ved hjælp af:
Dokumentation/børneperspektiv
(Udviklingsområde i 2014-2015)
Den indsamlede dokumentation
skal kunne belyse det pædagogiske
arbejde, således at vi sikre at vores
pædagogik hele tiden giver mening
i forhold til de fastlagte mål.
Samtidig skal dokumentationen
være med til at skabe den røde tråd
i vores ”Barndommens gade” og
skabe mening for børn, forældre og
personale.
Dokumentationen skal ligeledes
bruges som et værktøj når vi
reflektere over vores pædagogiske
praksis.

 TPL
 Praksisfortællinger
 Dagbøger
 Ugeplaner
 Billeder
 Bruge de digitale medier, f.eks. Story
teller.
 Mit børnehus
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En del af dokumentationen i
Børnehusene Fredensborg er
børnenes egne, idet vi lader
børnene tager billeder, fortælle
historier og udtrykke sig kreativt
gennem forskellige materialer.

 Årshjul
 Barnets bog (Lystholm)
 Iagttagelser
 Video
 Børnenes produkter/udtryk

8. Evaluering
Evalueringsspørgsmål:
I Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,
læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder
praksisfortællinger.

0 - 3 år:
 Udviser barnet tillid, tryghed og færdes det
trygt på egen hånd i institutionen?
 Viser barnet interesse for andre børn og
voksne, end de primære?
 Tager barnet initiativer og udtrykker ønsker
og behov?
 Viser barnet tegn på selvhjulpenhed?
3 - 6 år:
 Har det enkelte barn taget initiativer?
 Har det enkelte barn haft mulighed for, at
tilegne sig personlige erfaringer?
 Har det enkelte barn haft mulighed for, at
tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer?
 Oplever det enkelte barn sig som
betydningsfuldt og del af et eller flere
fællesskabet?
 Har vi udfordret det enkelte barn sprogligt?
 Udvikler barnets leg sig?
Evalueringsopfølgning:
Det er op til den enkelte dagligleder i de
forskellige afdelinger, at sørge for, at der følges
op på evalueringerne og at processer
igangsættes om nødvendigt. Metoderne er
forskellige i de forskellige afdelinger.
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9. Dagtilbudspolitik 2014-2016
Sådan gør vi i Børnehusene Fredensborg:
Visioner for dagtilbuddene i
Fredensborg Kommune
I Fredensborg kommune vægtes
følgende områder særligt i
kommunens Børne- og unge politik:
 Fælles ansvar og
samarbejde
 Læring
 Inklusion
 Sundt og aktivt liv
 Tidlig indsats

I Børnehusene Fredensborg har vi fokus på at
forældrene føler sig set, hørt og anderkendt for at
være eksperter på deres børn. Samtidig har vi et
fælles ansvar for at have en løbende, åben og
anderkendende dialog – både med forældre og
forvaltning.
Vi udvikler livsduelige og kompetente, hele
mennesker i tæt samarbejde med forældrene og
med afsæt i de af kommunen udmeldte politikker
og visioner.
I Børnehusene Fredensborg har alle
medarbejdere et fælles ansvar for at udvikle
fællesskaber med forpligtende samvær og plads
til forskelligheder.
Vi har fokus på et sundt og aktivt liv – bl.a.
gennem vores kostpolitik, krop og
bevægelsestema samt vores store fælles
motionsdag for børn, forældre og personale.
Børn i særligt udsatte positioner skal hjælpes så
tidligt som muligt. I Børnehusene Fredensborg
sikres dette, gennem overgangsskemaer, det
tætte forældresamarbejde, sparring med
fagpersoner samt indstilling til IK og TK.
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1. Læreplan

Hovedmål
0-3 år:
 At børnene lærer at vise omsorg og
hensynsfuldhed over for andre på et
alderssvarende niveau.
 Begrebet ”venner” begynder så småt at
blive udviklet.
 At barnet oplever sig selv som en
betydningsfuld del af et eller flere
fællesskaber.

Social kompetence

3 - 6 år:
 Børnene lærer at danne relationer med
respekt for hinandens forskelligheder og
potentialer.
 Børnene lærer at løse konflikter ved hjælp
af sproget.
 Børnene lærer at mærke egne behov og
aflæses andres.
 Børnene lærer at hjælpe hinanden.

2. BMV-Læring
Børne- og læringsmiljøet skal:
Børne - og læringsmiljø
Vi skal være opmærksomme på
både de fysiske, psykiske og
æstetiske rammer ude såvel som
inde, når vi skaber læringsmiljøer
for børnene.
De fysiske rammer er bl.a.
sikkerhed, ergonomi, mulighed for
varieret udfoldelse.
De psykiske rammer handler om,
hvordan trivslen er blandt børn og
voksne og hvorledes det enkelte
barn samt børnefællesskabet ses.
Det er vigtigt at børnene har en
oplevelse af, at deres hverdag giver
mening og at de har medindflydelse
på denne.
Æstetikken er hvorledes vi
forholder os til indretning ud fra
børnegruppens behov, hvilket
indtryk og udtryk vi ønsker der skal
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0 - 3 år:


Gennem arbejdet i små grupper, give
tryghed til at tage initiativ og få mod på
nye udfordringer.



Tage udgangspunkt i alder og
udvikling.



Være et trygt, varmt, nærværende og
åbent fællesskab.



Bærer præg af rutiner og
genkendelighed.



Så vidt muligt, give plads til
medbestemmelse og være rummeligt
og respektfuld i forhold til
børnefælleskabet.



Være rummeligt og rumme at børn
udvikler sociale kompetencer i

være i rummene.
Vi skal være opmærksomme på
børnenes psykiske trivsel i gruppen
og deres rolle i fællesskabet.
Læringsmiljøet skal være trygt
varmt og anerkendende så børnene
tør at give udtryk for egne behov og
følelser.
Vi skaber alsidige læringsmiljøer
som udfordrer barnet i dets
nærmeste udviklingszone og vi
guider, opmuntrer og skaber
udvikling for børnene gennem disse
læringsmiljøer – i naturen, på
legepladsen, på stuerne, i de
kreative værksteder og i nærmiljøet
generelt.
Børnenes skal inddrages og
opmuntres til at samarbejde,
ligesom de skal være med i
beslutningsprocesser og
derigennem have indflydelse på
deres hverdag.
I Børnehusene Fredensborg har vi
en særlig opmærksomhed på,
hvorledes forskellige læringsmiljøer
kan give andre udfoldelses – og
handlemuligheder for børn i udsatte
positioner og dermed og vise nye
potentialer hos barnet.

forskelligt tempo.


Støtte barnet i udviklingen af, at kunne
se sin egen rolle i samspil med andre
børn.



Give børnene mulighed for at få
oplevelser med og få kendskab til
digitale medier sammen med andre
børn.



3 - 6 år:



At barnet gennem arbejdet i små
grupper får tryghed til at tage initiativ
og får mod på nye udfordringer.



At barnet er en aktiv del af et
fællesskab og føler ejerskab.



Med udgangspunkt i den nærmeste
udviklingszone skal vi møde barnet
der hvor det er.



Give plads til udvikling af forskellige
små og store børnefællesskaber



Give børnene mulighed for, at udvise
ansvar og omsorg for hinanden samt
udvise forståelse for hinandens
forskelligheder.



Hjælpe børnene til at få en sund og
kritisk indgangsvinkel til de digitale
medier.



Udfordrer børnenes nysgerrighed og
give mulighed for at udvikle deres
kreativitet gennem de digitale medier.



Bidrage til at barnet kan øve sig i at
blive selvhjulpent.



Indbyde og inspirerer til nye lege
relationer både ude og inde.



Dele børnene i mindre grupper og
arbejde med temaer, som tilpasses
børnenes niveau og alder.



Give børnene handlefrihed og
medbestemmelse i trygge rammer, så
børnene udvikler deres ressourcer og
potentialer



Bære præg af rutiner og
genkendelighed
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3. Børnehusene Fredensborgs
vision og værdiord
Barndommens gade

Barndommens gade
Gennem udvikling, tryghed og glæde, nærværende og betydningsfulde relationer skal alle
børn i Børnehusene Fredensborg føle sig som
værdifulde medlemmer af forskellige fællesskaber
og herigennem udvikle deres sociale
kompetencer, dvs. danne relationer, udvise
omsorg og hjælpe hinanden.

4. Voksenrollen
Rollemodel - voksenrollen
(Udviklingsområde 2014-2015)
Vi ønsker i Børnehusene
Fredensborg, at have fokus på
voksenrollen som en del af
læreplanen. Vi mener at det er den
professionelle voksne, der har
ansvaret for relationen mellem barn
og voksen, og for at være
medskaber af relationer på tværs af
børnefællesskaberne.
Vi skal møde barnet i et
anerkendende miljø, hvor barnet
værdsættes for det barnet er og
kan.

Praksisfortællinger:
0 - 3 år
En lille dreng på 1 år er ked af det og græder.
En af de store drenge finder hans sut i skuffen,
går hen og giver ham sutten i munden som han
har set de voksne gøre.
Til samling er der en sang om en flyvemaskine. Vi
sidder ned og laver fagter til sangen. En pige
synes en dag, vi skal stå op, mens vi laver fagter.
De voksne følger pigens initiativ og i løbet af en
uges tid har det smittet til resten af børnegruppen
så vi under denne sang altid skal op og stå.
3 - 6 år
En 3 årig pige kan ikke få lynet sin jakke. Hun
sidder lidt mut og venter på at den voksne har tid
til at komme og hjælpe. En voksen opfordrer en 5
årig dreng til at hjælpe, og han kommer hen og
sætter sig på knæ foran pigen og begynder at
lyne hendes jakke.
Vi har arbejdet med at børnene skal være gode til
at sætte grænser over for deres venner. Vi har
givet dem et redskab og vi ser at de bruger det
aktivt ved at sige stop og vise det med hånden.
Samtidig ser vi også at barnet der modtager
grænsen accepterer og respekterer det.
Vi har læst bogen ” Oliver er en tøsedreng”.
Oliver kunne godt lide at klæde sig ud, hvilket
børnene i gruppen, der den dag mest bestod af
drenge, grinede meget af. De fleste af drengene
synes at det var tøset, men klædte sig alligevel
ud, som drengen i bogen. Vi gik en tur i huset og
drengene grinede meget af sig selv. De synes
bagefter, at det faktisk var ret sejt at de gjorde det
og ikke spor tøset.
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Vi voksne skal:
 Sætte ord på handlinger og følelser og
hjælpe børnene med at udvikle bevidsthed
om hvilken effekt og rolle de har i samspil
med andre.
 Være åbne, lyttende og anerkendende
overfor ideer og initiativer, så barnet får
mulighed for succesoplevelser i
fællesskab med andre.
 Vi øver i at lytte til hinanden, vente på tur
og tage hensyn til andre.
 Vi støtter og vejleder børnene i
hensigtsmæssige måder at være sammen
på.
 Vi henleder barnets opmærksomhed på
andres ansigtsudtryk og kropssprog.
 Være bevidste om, at vi i alle handlinger er
rollemodeller.
 Have fokus på barnets potentialer og
ressourcer og derigennem udfordrer
barnet til at blive nysgerrig på uopdagede
kompetencer i relationen med andre.
 Se barnet som en helhed.
 Være opmærksom på det enkelte barns
personlige udvikling, således at jeg‘et
bliver styrket og barnets personlige
kompetencer får de bedste
udviklingsmuligheder i små og store
fællesskaber.
 Møde barnet der hvor det er, i forhold til
den nærmeste udviklingszone.
 Lade os inspirerer af børnenes egne
interesser og støtte det i dets initiativer.
 Opfordre og guide barnet til at anvende de
muligheder der er.
 Indbyde til et tæt samarbejde med
forældrene.
 Stille de digitale medier til rådighed samt
bruge dem til at understøtte vores
pædagogiske praksis.
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Konkrete initiativer:
0 - 3 år:
 Støtte og vejledning i konkrete situationer
 Opdeling i små grupper
 Samling på stuen
 Arbejde på tværs af stuerne.
 Implementere fælleskabshistorier via
iPads.
3 - 6 år:
 Vi arbejder målrettet med Fri for mobberi.
 Bamsevenner (Lystholm)
 Samling/børnemøder, hvor vi taler om
følelser, konflikthåndtering og udfordrer og
opfordrer børnene til at byde ind i gruppen
og fortælle om sig selv.
 Vi øver i at lytte til hinanden, vente på tur
og tage hensyn.
 I skolegrupperne er børnene med til at lave
ugeplanerne ud fra rammer fastsat af de
voksne.
 Spillopperne er inkluderet i den almene
børnegruppe i det omfang, det er relevant
og udviklende det det enkelte barn.
 Vi bruger iPads til at understøtte det
pædagogiske arbejde med sociale
relationer. I skolegrupperne har børnene
endvidere mulighed for at medtage deres
egen Nintendo.
5. Forebyggende arbejde i
Børnehusene Fredensborg:
Tidlig indsats
I Fredensborg kommune ønsker
man at have et særligt fokus på den
tidlige indsats i 0 – 6 års området,
dette særligt udmøntet i projekt
”Find Børnene”, der konkret har
resulteret i de nye
overgangsskemaer som vi er i gang
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Derfor vil vi i Børnehusene Fredensborg:
 Tage udgangspunkt i et tæt samarbejde og
en åben dialog mellem institution og
forældre og søge tværfaglig sparring
internt såvel som eksternt.
 Sprogvurdere alle børn i alderen 2,10 år til
3,4 år og igen før skolestart.

med at implementere i området. På
sigt vil vi også implementere
trivselsskemaer, så vi får
systematiseret den løbende
iagttagelse og vurdering af barnets
udvikling, som allerede er en del af
vores pædagogiske praksis.

 Bruge ”Find barnet”
 Dele vores bekymring med forældrene.
 Ved fortsat bekymring:
 Gøre brug af IK/TK
 Psykologisk udviklingsbeskrivelse /Kuno
Beller
 Indstilling til PPR

6. Succeskriterier
Tegn på læring
Tegn på læring
Succeskriterier er de synlige tegn vi
forventer at kunne se, i børnenes
udvikling og læring. Tegnene spiller
en vigtig rolle i vurderingen af vores
pædagogiske praksis.

0 - 3 år:
 At børnene begynder at vise omsorg for
hinanden.
 At børnene tager initiativ til at tilføre nye
ideer i hverdagens rutiner.
 At børnene begynder at vise forståelse for
de sociale spilleregler, både i
strukturerede aktiviteter og i
børnefælleskabet.
3 - 6 år:
 At børnene via sproget lærer at håndtere
en konflikt i en legesituation.
 Børnene viser omsorg og forståelse for
hinanden og siger fra, når deres grænser
bliver overskredet.
 At børnene kan mærke og give udtryk for
egne følelser og behov.
 At barnet tager initiativ til at igangsætte en
leg og tilføre den nye elementer.
 At de forskellige fællesskaber indgår som
en naturlig del af barnets hverdag
 At barnet udviser forståelse for de andre
børns meninger og holdninger.
 At det enkelte barn mestre de sociale
spilleregler.
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 At det enkelte barn har
venner/legerelationer.
 At det enkelte barn agerer
hensigtsmæssigt i det offentlige rum.
7. Dokumentation
Dokumentation/børneperspektiv
(Udviklingsområde 2014-2015)
Den indsamlede dokumentation
skal kunne belyse det pædagogiske
arbejde, således at vi sikre at vores
pædagogik hele tiden giver mening
i forhold til de fastlagte mål.
Samtidig skal dokumentationen
være med til at skabe den røde tråd
i vores ”Barndommens gade” og
skabe mening for børn, forældre og
personale.
Dokumentationen skal ligeledes
bruges som et værktøj når vi
reflektere over vores pædagogiske
praksis.
En del af dokumentationen i
Børnehusene Fredensborg er
børnenes egne, idet vi lader
børnene tager billeder, fortælle
historier og udtrykke sig kreativt
gennem forskellige materialer.
8. Evaluering
I Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,
læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder
praksisfortællinger.

Vi dokumenterer ved hjælp af:
 TPL
 Praksisfortællinger
 Dagbøger
 Ugeplaner
 Billeder
 Bruge de digitale medier, f.eks. Story
teller.
 Mit børnehus
 Årshjul
 Barnets bog (Lystholm)
 Iagttagelser
 Video
 Børnenes produkter/udtryk
Evalueringsspørgsmål:
0 - 3 år:
 Begynder børnene at vise omsorg for
hinanden?
 Tager børnene initiativ til at tilføre nye
ideer i hverdagens rutiner?
 Begynder børnene at vise forståelse for de
sociale spilleregler, både i strukturerede
aktiviteter og i børnefælleskabet?
3 - 6 år:
 Har det enkelte barn venner/legerelationer?
 Viser børnene respekt og forståelse for
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hinanden?
 Hjælper børnene hinanden og inviterer de
hinanden med i legene?
 Er børnene omsorgsfulde overfor
hinanden?
 Løser det enkelte barn konflikter ved
hjælp af sprog?
 Færdes det enkelte barn hensigtsmæssigt
i det offentlige rum?
Evalueringsopfølgning:
Det er op til den enkelte dagligleder i de
forskellige afdelinger, at sørge for, at der følges
op på evalueringerne og at processer
igangsættes om nødvendigt. Metoderne er
forskellige i de forskellige afdelinger.
9. Dagtilbudspolitik 2014-2016
Sådan gør vi i Børnehusene Fredensborg:
Visioner for dagtilbuddene
I Fredensborg kommune vægtes
følgende områder særligt i
kommunens Børne- og unge politik:






Fælles ansvar og
samarbejde
Læring
Inklusion
Sundt og aktivt liv
Tidlig indsats

I Børnehusene Fredensborg har vi fokus på at
forældrene føler sig set, hørt og anderkendt for at
være eksperter på deres børn, samtidig har vi et
fælles ansvar for at have en løbende åben og
anderkendende dialog – både med forældre og
forvaltning.
Vi udvikler livsduelige og kompetente, hele
mennesker i tæt samarbejde med forældrene og i
respekt for de af kommunen udmeldte politikker
og visioner
I Børnehusene Fredensborg har alle
medarbejdere et fælles ansvar for at udvikle
fællesskaber med forpligtende samvær og plads
til forskelligheder.
Vi har fokus på et sundt og aktivt liv – bl.a.
gennem vores kostpolitik, krop og
bevægelsestema samt vores store fælles
motionsdag for børn, forældre og personale.
I Børnehusene Fredensborg skal børn i særligt
udsatte positioner hjælpes så tidligt som muligt. I
Børnehusene Fredensborg sikres dette, gennem
overgangsskemaer, det tætte
forældresamarbejde, sparring med fagpersoner
samt indstilling til IK og TK.
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1. Læreplan

Hovedmål
0 - 3 år:
 Udvikle sprogforståelse
 Udvikling af ordforråd
 Barnet begynder at udtrykke følelser,
behov og handlinger gennem ord.
3 - 6 år:

Sproglig kompetence

 Barnet udtrykker følelser, behov og
handling
 Barnet fortæller om oplevelser
 Barnet begynder at løse konflikter ved
hjælp af sproget
 Barnet bruger aktivt sproget i leg og
aktiviteter og udvikler derigennem
ordforråd og begrebsforståelse

2. BMV-Læring
Børne- og læringsmiljøet skal:
Børne - og læringsmiljø
Vi skal være opmærksomme på
både de fysiske, psykiske og
æstetiske rammer ude såvel som
inde, når vi skaber læringsmiljøer
for børnene.
De fysiske rammer er bl.a.
sikkerhed, ergonomi, mulighed for
varieret udfoldelse.
De psykiske rammer handler om,
hvordan trivslen er blandt børn og
voksne og hvorledes det enkelte
barn samt børnefællesskabet ses.
Det er vigtigt at børnene har en
oplevelse af, at deres hverdag giver
mening og at de har medindflydelse
på denne.
Æstetikken er hvorledes vi forholder
os til indretning ud fra
børnegruppens behov, hvilket
indtryk og udtryk vi ønsker der skal
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0 - 3 år:
 Tage udgangspunkt i nærværende dialog.
 Visuelt stimulere og afspejle barnets
hverdag i institutionen.
 Skabe rammer, der opmuntrer til
fordybelse og historiefortælling.


Udfordre børnenes nysgerrighed på
sproget.

 Indeholde rammer, der giver plads til sang,
rim, remser og leg med ord.
 Indeholde sproglige aktiviteter via digitale
medier (iPads)

være i rummene.
I Lystholm har vi et særligt
sprogrum der er indrettet særligt
med fokus på at skabe et
læringsrum med for sprog. Der er
gjort overvejelser både på det
psykiske, æstetiske og fysiske plan.
Overalt i Børnehusene Fredensborg
er der indrettet læringsrum med
fokus på sprog – læsehjørner, rum i
rummene med temaopdelinger og
særlige emner i forskellige dele af
rummet. Billeder og ord på kasser
og garderobepladser understøtter
børnenes egen interesse for det
talte og skrevne ord.
Særligt i førkolegrupperne arbejdes
der med ordlyde, rim og remser, tal,
bogstaver og former.

3 - 6 år:
 Gennem daglig interaktion skal børnenes
verbale og nonverbale sprog udvikles.
 Være trygt og samtidig udfordrende,
således at barnet får lyst til at udtrykke sig
 Udfordre børnenes nysgerrighed og give
mulighed for at udvikle deres sprog
gennem brug af digitale medier.
 Give mulighed for at dele børnene i mindre
grupper og arbejde med temaer, som
tilpasses børnenes niveau og alder.
 Give børnene mulighed for at udvikle
deres sproglige kompetencer og
potentialer.

I Børnehusene Fredensborg har vi
en særlig opmærksomhed på,
hvorledes forskellige læringsmiljøer
kan give andre udfoldelses – og
handlemuligheder for børn i udsatte
positioner og dermed og vise nye
potentialer hos barnet.

3. Børnehusene Fredensborgs
vision og værdiord
Barndommens gade

Barndommens gade:
Gennem udvikling, tryghed og glæde,
nærværende og betydningsfulde relationer skal
alle børn i Børnehusene Fredensborg føle sig
som værdifulde medlemmer af forskellige
fællesskaber. Vi skal være nærværende og
opmuntre børnene til at videreudvikle deres
naturlige nysgerrighed og lyst til at udtrykke sig
sprogligt.
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4. Voksenrollen
Praksisfortællinger:
Rollemodel - voksenrolle
(Udviklingsområde 2014-2015)
Vi ønsker i Børnehusene
Fredensborg, at have fokus på
voksenrollen som en del af
læreplanen. Vi mener at det er den
professionelle voksne, der har
ansvaret for relationen mellem barn
og voksen, og for at være
medskaber af relationer på tværs af
børnefællesskaberne.
Vi skal møde barnet i et
anerkendende miljø, hvor barnet
værdsættes for det barnet er og
kan.

0 - 3 år:
En voksen er ude og gå med nogle børn. Den
voksne siger 'se bilerne' og en pige på 2½
gentager 'se bilerne'. Den voksne siger 'der er en
hund' og pigen gentager 'der er en hund'. Den
voksne siger 'hvor er du god til at sige hvad du
ser,” hvorpå pigen kigger op og siger 'ja'.
3 - 6 år:
Vi har læst bøger i vores projekt ”hvem er jeg” og
bl.a. snakket om kroppen. Senere tegnede vi os
selv på et stort papir med krop og det hele. En
dreng tegnede sig selv med blod og blodåre i sin
krop imens han fortalte om hvad kroppen
indeholder.
En pige går rundt med en pixibog og synger
julesange. Hun bruger pixibøgen og bladrer i den
som sangbog, ligesom vi voksne gør med vores
sangbøger.
Vi voksne skal:
 Være bevidst om vores sprogbrug, idet vi
altid er rollemodeller.


Være opmærksomme på at bruge sproget
tydeligt og varieret i dialogen med børnene
og sætte ord på handlinger, begreber og
følelser

 Anvende et rigt, nuanceret og varieret
sprog.
 Inddrage sang, musik og teater i det
pædagogiske sprogarbejde.
 Have fokus på barnets potentialer og
ressourcer og samtidig udfordrer barnet til
at blive nysgerrig på nye sproglige
kompetencer.
 Møde barnet der hvor det er, i forhold til
den nærmeste udviklingszone.
 Lade os inspirerer af børnenes egne
interesser og støtte det i dets initiativer.
 Være åbne, lyttende og anerkendende
overfor ideer og initiativer, så barnet får
mulighed for succesoplevelser i samspillet
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med børn og voksne.
 Hjælpe med at udbygge barnets
begrebsverden.
 Indbyde til et tæt samarbejde med
forældrene.
 Stille de digitale medier til rådighed samt
bruge dem til at understøtte vores
pædagogiske praksis.
 Være ansvarlige for egen udvikling og
være opdateret med ny viden således
udvikler vi det enkelte barns sproglige
kompetencer, så det bliver i stand til at
mestre eget liv i forhold til samfundets krav
og forventninger.
Konkrete initiativer:
0-3 år:
 Sprogscreene alle børn i alderen 2,10-3,4
år
 Fokus på dialogisk læsning.
 Fortsat implementering af sprogpakken.
 Lege og aktiviteter med fokus på sproglig
udvikling.
3 - 6 år:
 Vi arbejder med sprogpakken og dens tre
sprogstrategier; samtaler i hverdagen,
dialogisk læsning og tematisk
sprogarbejde.
 Vi opdeler børnene i mindre grupper for at
give mulighed for nærvær og samtale
mellem børn og voksne og børn imellem.
 I hverdagen har vi samlinger med fokus på
sproget med sanglege, rim og remser osv.
 Børnene skal opfordres til at være aktivt
lyttende og inviteres til undringsspørgsmål.
 Vi holder samlinger/børnemøder hvor
børnene skal deltage aktivt, give udtryk for
egne meninger samt lytte til hinanden.
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 Sproggruppe for tosprogede børn.
 Vi har i Sneglehuset et sprogrum.
 Vi bruger bibliotekerne.
 Vi laver sangbøger med børnene.

5. Forebyggende arbejde i
Børnehusene Fredensborg:
Derfor vil vi i Børnehusene Fredensborg:
Tidlig indsats

 Tage udgangspunkt i et tæt samarbejde
og en åben dialog mellem institution og
forældre og søge tværfaglig sparring
internt såvel som eksternt.

I Fredensborg kommune ønsker
man at have et særligt fokus på den
tidlige indsats i 0 – 6 års området,
 Sprogvurdere alle børn i alderen 2,10 år til
dette særligt udmøntet i projekt
3,4 år og igen før skolestart.
”Find Børnene”, der konkret har
resulteret i de nye
 Bruge ”Find barnet”
overgangsskemaer som vi er i gang
med at implementere i området. På
 Dele vores bekymring med forældrene.
sigt vil vi også implementere
trivselsskemaer, så vi får
Ved fortsat bekymring:
systematiseret den løbende
iagttagelse og vurdering af barnets
 Gøre brug af IK/TK
udvikling, som allerede er en del af
vores pædagogiske praksis.
 Psykologisk udviklingsbeskrivelse /Kuno
Beller
 Indstilling til PPR
6. Succeskriterier
Tegn på læring
Tegn på læring
Succeskriterier er de synlige tegn vi
forventer at kunne se, i børnenes
udvikling og læring. Tegnene spiller
en vigtig rolle i vurderingen af vores
pædagogiske praksis.

0 - 3 år:
 At børnene udvikler sprogforståelse
 At børnene udvikler deres ordforråd
 At barnet begynder at udtrykke følelser,
behov og handlinger gennem ord.
 At børnene begynder at anvende ord og
begreber i rette sammenhæng.

3 - 6 år:
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 At børnene stiller undringsspørgsmål.
 At børnene kan genfortælle en historie
eller en oplevelse de har haft.
 At de bruger sange, og rim og remser i
legen.
 At børnene begynder at anvende ord og
begreber i rette sammenhæng.
 At børnene selv tager initiativ til at fortælle
eller få læst historier.
 At børnene bruger sproget til at forhandle
og løse konflikter.
 At børnene viser interesse for skriftsprog
og symboler.
7. Dokumentation
Dokumentation/børneperspektiv
(Udviklingsområde 2014-2015)
Den indsamlede dokumentation
skal kunne belyse det pædagogiske
arbejde, således at vi sikre at vores
pædagogik hele tiden giver mening
i forhold til de fastlagte mål.
Samtidig skal dokumentationen
være med til at skabe den røde tråd
i vores ”Barndommens gade” og
skabe mening for børn, forældre og
personale.
Dokumentationen skal ligeledes
bruges som et værktøj når vi
reflektere over vores pædagogiske
praksis.
En del af dokumentationen i
Børnehusene Fredensborg er
børnenes egne, idet vi lader
børnene tager billeder, fortælle
historier og udtrykke sig kreativt
gennem forskellige materialer.

Vi dokumenterer ved hjælp af:
 TPL
 Praksisfortællinger
 Dagbøger
 Ugeplaner
 Billeder
 Bruge de digitale medier, f.eks. Story
teller.
 Mit børnehus
 Årshjul
 Barnets bog (Lystholm)
 Iagttagelser
 Video
 Børnenes produkter/udtryk

8. Evaluering
Evalueringsspørgsmål:
Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,

0 - 3 år:
 Udvikler børnene sprogforståelse?
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læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder
praksis fortællinger.

 Udvikler børnene deres ordforråd?
 Begynder barnet at udtrykke følelser,
behov og handlinger gennem ord?
 Benytter børnene ord og begreber i rette
sammenhæng?
3 - 6 år:
 Hører vi barnet samtale, forklare sig og
gøre sig forståeligt?
 Synger børnene, leger de med rim og
remser og leger de med sproget?
 Giver børnene plads til hinanden?
 Løser børnene konflikter verbalt?
 Har børnene udviklet deres ordforråd og
begrebsverden?
 Er personalet reflekterende i forhold til
børnenes sproglige udvikling?

Evalueringsopfølgning:
Det er op til den enkelte dagligleder i de
forskellige afdelinger, at sørge for, at der følges
op på evalueringerne og at processer
igangsættes om nødvendigt. Metoderne er
forskellige i de forskellige afdelinger.

9. Dagtilbudspolitik 2014-2015
Sådan gør vi i Børnehusene Fredensborg:
Visioner for dagtilbuddene i
Fredensborg Kommune:
I Fredensborg kommune vægtes
følgende områder særligt i
kommunens Børne- og unge politik:
 Fælles ansvar og
samarbejde
 Læring
 Inklusion
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I Børnehusene Fredensborg har vi fokus på at
forældrene føler sig set, hørt og anderkendt for at
være eksperter på deres børn, samtidig har vi et
fælles ansvar for at have en løbende åben og
anderkendende dialog – både med forældre og
forvaltning.
Vi udvikler livsduelige og kompetente, hele
mennesker i tæt samarbejde med forældrene og i
respekt for de af kommunen udmeldte politikker
og visioner
I Børnehusene Fredensborg har alle

 Sundt og aktivt liv
 Tidlig indsats

medarbejdere et fælles ansvar for at udvikle
fællesskaber med forpligtende samvær og plads
til forskelligheder.
Vi har fokus på et sundt og aktivt liv – bla gennem
vores kostpolitik, krop og bevægelsestema samt
vores store fælles motionsdag for børn, forældre
og personale
I Børnehusene Fredensborg skal børn i særligt
udsatte positioner hjælpes så tidligt som muligt. I
Børnehusene Fredensborg sikres dette, gennem
overgangsskemaer, det tætte
forældresamarbejde, sparring med fagpersoner
samt indstilling til IK og TK.
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1. Læreplan

Hovedmål
0 - 3 år:
 At børnene får en grundlæggende
kropsbevidsthed.
 At børnene udviser interesse for at bruge
deres krop.
 At børnene udviser begyndende
selvhjulpenhed
 At børnene viser glæde ved at bruge
deres krop og tager initiativ til dette.

Krop og bevægelse

 At børnene på eget initiativ bruger og
udfordre deres krop på nye måder.
3 - 6 år:
 At børnene naturligt bruger deres krop
med glæde
 At børnene lærer deres krop, dens sanser
og behov at kende
 At kende og respektere egne og andres
fysiske grænser

2. BMV-Læring
Børne- og læringsmiljøet skal:
Børne - og læringsmiljø
0 - 3 år:
Vi skal være opmærksomme på
 Tilbyde rammer så børnene har mulighed
både de fysiske, psykiske og
for at udfordre og udfolde sig motorisk og
æstetiske rammer ude såvel som
sanseligt både ude og inde.
inde, når vi skaber læringsmiljøer
for børnene.
 Tilbyde sund kost.
De fysiske rammer er bl.a.
sikkerhed, ergonomi, mulighed for
 Give børnene kendskab til kropsdele,
varieret udfoldelse.
kroppen og dens funktioner.
De psykiske rammer handler om,
 Motivere børnene til selvhjulpenhed.
hvordan trivslen er blandt børn og
voksne og hvorledes det enkelte
 Være rummeligt, og imødekomme
barn samt børnefællesskabet ses.
børnenes naturlige lyst til bevægelse.
Det er vigtigt at børnene har en
oplevelse af, at deres hverdag giver 3 - 6 år:
mening og at de har medindflydelse

Tilbyde rammer så børnene har
på denne.
mulighed for at udfordre og udfolde sig
Æstetikken er hvorledes vi forholder
motorisk og sanseligt ude og inde
os til indretning ud fra
børnegruppens behov, hvilket
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indtryk og udtryk vi ønsker der skal
være i rummene.
I Lundely er der indrettet et særligt
rytmikrum. For hele området gælder
det at udendørs arealerne er
indrettet med fokus på glæden og
udfordringen ved at bruge sin krop.
I Børnehusene Fredensborg har vi
en særlig opmærksomhed på,
hvorledes forskellige læringsmiljøer
kan give andre udfoldelses – og
handlemuligheder for børn i udsatte
positioner og dermed og vise nye
potentialer hos barnet.



At barnet gennem arbejdet i små grupper
får mulighed for kropsligt at tage initiativ og
får mod på nye udfordringer.



At barnet er en aktiv del af et fællesskab.



Med udgangspunkt i den nærmeste
udviklingszone skal vi møde barnet der
hvor det er.



Give børnene mulighed for at udvise
forståelse for hinandens fysiske
forskelligheder.



Udfordre børnenes nysgerrighed og give
mulighed for at udvikle deres kreativitet
gennem de digitale medier.



Bidrage til at barnet kan øve sig i at blive
selvhjulpent.



Indbyde og inspirerer til nye lege relationer
både ude og inde.



Give mulighed for at dele børnene i mindre
grupper og arbejde med temaer, som
tilpasses børnenes niveau og alder.

3. Børnehusene Fredensborgs
vision og værdiord
Barndommens gade

Barndommens gade:
Gennem udvikling, tryghed og glæde,
nærværende og betydningsfulde relationer, skal
alle børn i Børnehusene Fredensborg føle sig
som værdifulde medlemmer af forskellige
fællesskaber. De skal herigennem tilegne sig en
grundlæggende kropsbevidsthed, en glæde ved
kroppen samt udvikle forståelse for egne og
andres fysiske grænser.
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4. Voksenrollen
Rollemodel - voksenmodel
(Udviklingsområde 2014-2015)
Vi ønsker i Børnehusene
Fredensborg, at have fokus på
voksenrollen som en del af
læreplanen, idet vi mener, at det er
den professionelle voksne, der har
ansvaret for relationen mellem barn
og voksen, samt at være
medskaber af relationer på tværs af
børnefællesskaberne.
Vi skal møde barnet i et
anerkendende miljø, hvor barnet
værdsættes for det barnet er og
kan.

Praksisfortællinger:
0 - 3 år:
En voksen og en pige på knapt 3 år, er på
legepladsen kort før lukketid. Pigen vil gerne op
på legehustaget og spørger den voksne, om at
komme derop. Den voksne svarer, at hun må øve
sig, men godt kan få hjælp. Pigen øver ihærdigt
det næste kvarter og lige før hendes far kommer,
kravler hun med kun lidt hjælp, helt op på toppen
af legehuse - kæmpe succes for hende.
3 - 6 år:
En børnegruppe var på jungletur i nærområdet
med kameraer. De brugte kroppen for at komme
igennem det høje elefantgræs og ”overleve”. De
tager billeder med IPads undervejs
Under vores ”hvem er jeg” projekt har vi haft om
kroppen og sunget en masse af sange, herunder
knoglesangen. Efterfølgende går børnene fortsat
og synger sangen på legepladsen.
Vi voksne skal:
 Skabe inspirerende rammer, der indbyder
børnene til at udfordrer sig selv og bruge
kroppen.
 Give plads til at børnene gennem fysisk
aktivitet udfolder kreativitet og fantasi.
 Planlægge målrettede aktiviteter, med
fokus på krop og bevægelse.
 Opfordrer børnene til selvhjulpenhed
 Være bevidst om, at vi i alle handlinger
altid er rollemodeller.
 Have fokus på barnets potentialer og
ressourcer og derigennem udfordrer
barnet til at blive nysgerrig på uopdagede
kompetencer.
 Se barnet som en helhed.
 Være opmærksom på det enkelte barns
motoriske udvikling og møde barnet der
hvor det er, i forhold til den nærmeste
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udviklingszone.
 Lade os inspirere af børnenes egne
interesser og støtte dem i deres initiativer.
 Opfordre og guide barnet til at se
mulighederne, der er til stede i nuet.
 Være åbne, lyttende og anerkendende
overfor ideer og initiativer, så barnet får
mulighed for succesoplevelser.
 Indbyde til et tæt samarbejde med
forældrene.
 Stille de digitale medier til rådighed samt
bruge dem til at understøtte vores
pædagogiske praksis.
 Hjælpe med at udbygge barnets
kropsbevidsthed.
Konkrete initiativer:
0 - 3 år:
 Motorik/rytmikforløb
 Vi bruger naturens ”forhindringsbane”.
 Ture i nærmiljøet
 Vi gør brug af legepladsen
 Arbejde med selvhjulpenhed i alle dagens
gøremål.
 Implementere digitale medier i vores
bevægelsesorienterede aktiviteter –
GoPro kamera.
 Videreudvikle motoriske aktiviteter.
3 - 6 år:
 Vi laver projekter omkring mad og
sundhed.
 Vi laver hygiejne projekt.
 Vi opfordrer børnene til bevægelse og leg.
 Skovture eller andre ture i nærmiljøet hvor
naturen bruges til at boltre sig i og
udfordre det enkelte barns fin- og
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grovmotoriske færdigheder.
 Lundely har en sal, hvor børnene kan
boltre sig med diverse redskaber og laver
rytmik.
 Lystholm har et sprogrum med mulighed
for motoriske udfordringer
 Vi laver diverse finmotoriske aktiviteter
såsom tegne, klip, male, sy, modellervoks.
 Vi bruger legepladsens motoriske
udfordringer, såsom bakker, træer,
klatrestativ, gynger mv.
 Vi har fælles motionsdag.
5. Forebyggende arbejde i
Børnehusene Fredensborg:
Tidlig indsats

Derfor vil vi i Børnehusene Fredensborg:

I Fredensborg kommune ønsker
man at have et særligt fokus på den
tidlige indsats i 0 – 6 års området,
dette særligt udmøntet i projekt
”Find Børnene”, der konkret har
resulteret i de nye
overgangsskemaer som vi er i gang
med at implementere i området. På
sigt vil vi også implementere
trivselsskemaer, så vi får
systematiseret den løbende
iagttagelse og vurdering af barnets
udvikling, som allerede er en del af
vores pædagogiske praksis.

Tage udgangspunkt i et tæt samarbejde og en
åben dialog mellem institution og forældre og
søge tværfaglig sparring internt såvel som
eksternt.
 Sprogvurdere alle børn i alderen 2,10 år til
3,4 år og igen før skolestart.
 Bruge ”Find barnet”
 Dele vores bekymring med forældrene.
Ved fortsat bekymring:
 Gøre brug af IK/TK
 Psykologisk udviklingsbeskrivelse /Kuno
Beller
 Indstilling til PPR

6. Succeskriterier
Tegn på læring
Tegn på læring
Succeskriterier er de synlige tegn,
vi forventer at kunne se, i børnenes
udvikling og læring. Tegnene spiller
en vigtig rolle i vurderingen af vores
pædagogiske praksis.
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0 - 3 år:
 At børnene får en grundlæggende
kropsbevidsthed.
 At børnene udviser interesse for at bruge
deres krop.

 At børnene udviser begyndende
selvhjulpenhed
 At børnene viser glæde ved at bruge
deres krop og tager initiativ til dette.
 At børnene på eget initiativ bruger og
udfordre deres krop på nye måder.
3 - 6 år:
 At de kender kroppens funktioner og
mærker dens behov.
 Kan fortælle hvilke madvarer der er
sund/usunde.
 At børnene viser glæde ved at bruge
deres krop og tager initiativ til dette.
 At børnene bevidste om hvorfor og
hvornår man skal vaske sine hænder.
 At børnene øver sig på selvhjulpenhed i
forbindelse med tøjskift og toiletbesøg.
7. Dokumentation
Dokumentation/børneperspektiv
(Udviklingsområde 2014-2015)
Den indsamlede dokumentation
skal kunne belyse det pædagogiske
arbejde, således at vi sikre at vores
pædagogik hele tiden giver mening
i forhold til de fastlagte mål.
Samtidig skal dokumentationen
være med til at skabe den røde tråd
i vores ”Barndommens gade” og
skabe mening for børn, forældre og
personale.
Dokumentationen skal ligeledes
bruges som et værktøj når vi
reflektere over vores pædagogiske
praksis.
En del af dokumentationen er i
Børnehusene Fredensborg
børnenes egne, idet vi lader
børnene tager billeder, fortælle
historier og udtrykke sig kreativt
gennem forskellige materialer.

Vi dokumenterer ved hjælp af:
 TPL
 Praksisfortællinger
 Dagbøger
 Ugeplaner
 Billeder
 Bruge de digitale medier, f.eks. Story
teller.
 Mit børnehus
 Årshjul
 Barnets bog (Lystholm)
 Iagttagelser
 Video
 Børnenes produkter/udtryk
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8. Evaluering
Evalueringsspørgsmål:
I Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,
læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder
praksisfortællinger.
I Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,
læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder
praksis fortællinger.

0 - 3 år:
 Har børnene udviklet en grundlæggende
kropsbevidsthed?
 Udviser børnene interesse for at bruge
deres krop?
 Udviser børnene begyndende
selvhjulpenhed?
 Viser børnene glæde ved at bruge deres
krop og tager de selv initiativ til dette?
3 - 6 år:
 Kan det enkelte barn lide at udfolde sig
fysisk inde og ude, spontant og i planlagte
aktiviteter?
 Har det enkelte barn fået gode vaner, som
f.eks. håndvask efter toiletbesøg, inden
frokost m.m.?
 Har børnene kendskab til sund mad?
 Er det enkelte barn selvhjulpent?
 Kan det enkelte barn benævne kropsdele
og sanser? Er det nysgerrigt herfor?
Evalueringsopfølgning
Det er op til den enkelte dagligleder i de
forskellige afdelinger, at sørge for, at der følges
op på evalueringerne og at processer
igangsættes om nødvendigt. Metoderne er
forskellige i de forskellige afdelinger.

9. Dagtilbudspolitik 2014-2015
Sådan gør vi i Børnehusene Fredensborg:
Visioner for dagtilbuddene i
Fredensborg Kommune
Fredensborg kommune vægtes
følgende områder særligt i
kommunens Børne- og unge politik:

48

I Børnehusene Fredensborg har vi fokus på, at
forældrene føler sig set, hørt og anderkendt for at
være eksperter på deres børn, samtidig har vi et
fælles ansvar for at have en løbende åben og
anderkendende dialog – både med forældre og
forvaltning.
Vi udvikler livsduelige og kompetente, hele



Fælles ansvar og
samarbejde



Læring



Inklusion



Sundt og aktivt liv



Tidlig indsats

mennesker i tæt samarbejde med forældrene og i
respekt for de af kommunen udmeldte politikker
og visioner. I Børnehusene Fredensborg har alle
medarbejdere et fælles ansvar for at udvikle
fællesskaber med forpligtende samvær og plads
til forskelligheder.
Vi har fokus på et sundt og aktivt liv – bl.a.
gennem vores kostpolitik, krop og bevægelsestema samt vores store fælles motionsdag for
børn, forældre og personale.
I Børnehusene Fredensborg skal børn i særligt
udsatte positioner hjælpes så tidligt som muligt. I
Børnehusene Fredensborg sikres dette, gennem
overgangsskemaer, tæt forældresamarbejde,
sparring med fagpersoner samt indstilling til IK og
TK.
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1. Læreplan

Hovedmål
0 - 3 år:
 Børnene skal udvikle begyndende
kendskab til årstiderne
 Børnene skal have oplevet og undersøgt
de dyr der lever i nærmiljøet – eksempelvis
skoven
 Børnene skal have oplevelser med de 4
elementer – vand, ild, jord og luft.
 Børnene skal opleve glæden ved at lege i
naturen

Natur og naturfænomener

 Børnene skal opnå en begyndende
forståelse af, hvordan man færdes i
naturen og hvordan man passer på den.
3 - 6 år:
 Børnene skal have kendskab til årstiderne
og deres forandring
 Børnene skal have kendskab til planter og
dyr i nærmiljøet
 Børnene skal opnå en forståelse af,
hvordan man færdes i naturen og hvordan
man passer på den.
 Børnene skal opleve glæden ved at lege i
naturen

2. BMV-Læring
Børne- og læringsmiljøet skal:
Børne - og læringsmiljø
Vi skal være opmærksomme på
både de fysiske, psykiske og
æstetiske rammer ude såvel som
inde, når vi skaber læringsmiljøer
for børnene.
De fysiske rammer er bl.a.
sikkerhed, ergonomi, mulighed for
varieret udfoldelse.
De psykiske rammer handler om,
hvordan trivslen er blandt børn og
voksne og hvorledes det enkelte
barn samt børnefællesskabet ses.
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0 - 3 år:
 Tage udgangspunkt i naturoplevelser
 Stimulere alle sanser
 Opfordrer og indbyde til undersøgelse og
udforskning
 Vække børnenes nysgerrighed og lyst til at
eksperimentere.
 Inddrage brug af digitale medier ved fx

Det er vigtigt at børnene har en
oplevelse af, at deres hverdag giver
mening og at de har medindflydelse
på denne.
Æstetikken er hvorledes vi
forholder os til indretning ud fra
børnegruppens behov, hvilket
indtryk og udtryk vi ønsker der skal
være i rummene.
Vi skal præsentere naturen for
børnene som et læringsmiljø der
pirrer børnenes nysgerrighed og
som understøtter den
sansemotoriske udvikling.
I Børnehusene Fredensborg har vi
en særlig opmærksomhed på,
hvorledes forskellige læringsmiljøer
kan give andre udfoldelses – og
handlemuligheder for børn i udsatte
positioner og dermed og vise nye
potentialer hos barnet.

videooptagelse, udflugter i naturen med
GoPro-kamera og fotos til at samtale om.
3 - 6 år:
 Tilbyde rammer så børnene har mulighed
for at udfordre og udfolde sig motorisk og
sanseligt i naturen
 Give mulighed for, at barnet gennem
pædagogiske aktiviteter i små grupper,
kan tage initiativ og få mod på nye
udfordringer i naturen
 Med udgangspunkt i den nærmeste
udviklingszone skal vi møde barnet der
hvor det er.
 Give børnene mulighed for at udvise
forståelse for hinandens styrker og
udforinger i naturen
 Udfordre børnenes nysgerrighed og give
mulighed for at tilegne sig ny viden om
naturen gennem de digitale medier. For
eksempel ved at tage billeder af
eksempelvis insekter og via en bestemt
APP lære hvad det er for en slags bille.
 Indbyde og inspirere til nye lege i naturen
 Give muligheder for, at vi kan dele
børnene i mindre grupper, og arbejde med
temaer, som tilpasses børnenes niveau og
alder

3. Børnehusene Fredensborgs
vision og værdiord
Et Barndommens gade

Barndommens gade:
Gennem udvikling, tryghed og glæde,
nærværende og betydningsfulde relationer, skal
alle børn i Børnehusene Fredensborg føle sig
som værdifulde medlemmer af forskellige
fællesskaber. Vi ønsker at børnene igennem
oplevelser og udforskning skal have kendskab til
naturen og herigennem lære at udvise respekt for
denne og værne om miljøet.
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4. Voksenrollen
Praksisfortællinger:
Rollemodel - voksenrollen
(Udviklingsområde 2014-2015)
Vi ønsker i Børnehusene
Fredensborg, at have fokus på
voksenrollen som en del af
læreplanen, idet vi mener at det er
den professionelle voksne, der har
ansvaret for relationen mellem barn
og voksen, samt at være
medskaber af relationer på tværs af
børnefællesskaberne.
Vi skal møde barnet i et
anerkendende miljø, hvor barnet
værdsættes for det barnet er og
kan.

0 - 3 år:
Vi er på legepladsen og leger inde mellem
træerne, hvor der også er træstubbe, som dyrene
kan bo under. En dreng har et stykke tid
undersøgt en af stubbene, og kommer pludselig
løbende over til en voksen med noget i hånden prøv at se, billerne er kommet'.
3 - 6 år:
En dreng går ude på legepladsen. Han har fundet
en regnorm som han gerne vil have med hjem.
Han putter den i lommen. En voksen kommer hen
og fortæller ham, at det kan den ikke tåle, og at
den har det bedst med at bo i naturen.
Vi voksne skal:
 Vise interesse for udeliv
 Planlægge aktiviteter, der giver mulighed
for oplevelser med de forskellige
elementer
 Indbyde til dialog og samtaler om naturen
 Henlede børnenes opmærksomhed på
vejrmæssige forandringer
 Give børnene redskaber/materialer til at
udforske naturen med – fx
forstørrelsesglas, iPads, digitale
mikroskoper, kameraer m.m.
 Være gode eksempler og vise børnene
hvordan vi færdes og passer på naturen.
 Have fokus på barnets potentialer,
ressourcer og egen nysgerrighed
 Møde barnet hvor det er i forhold til
nærmeste udviklingszone.
 Udfordre og guide barnet til at anvende de
muligheder der er i naturen.
 Være åbne, lyttende og anderkendende
omkring barnets initiativer i naturen
 Hjælpe med at udbygge barnets viden,
respekt og ansvarlighed for naturen.
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 Tage naturen med ind i institutionen.
Konkrete initiativer:
0 - 3 år:
 Vi bruger nærmiljøet
 Vi samler ind og tager naturen med hjem
på stuerne
 Vi kigger på smådyr og insekter i naturen
 Vi læser og samtaler om dyr og naturen
 Vi bruger iPads til opslag og som billedbog
i vores arbejde med natur.
 Vi bruger spil om dyr og natur.
3 - 6 år:
 Vi vægter at være på legepladsen hver
dag
 Vi tager på ture i nærmiljøet
 Vi går i skoven
 Vi har køkkenhaver
 Vi laver vandprojekter, affaldsprojekter og
andre miljø orienterede projekter.
 Vi bruger ”skolen i virkeligheden” til
inspiration og vidensdeling
 Vi har årskort til zoo, Den blå planet og
Øresundsakvariet
 I vores naturinstitution Troldehøj er der et
miljø værksted og Troldehøj har gennem
deres pædagogiske aktiviteter opnået det
grønne flag.
5. Forebyggende arbejde i
Børnehusene Fredensborg:
Tidlig indsats
I Fredensborg kommune ønsker
man at have et særligt fokus på den
tidlige indsats i 0 – 6 års området,
dette særligt udmøntet i projekt
”Find Børnene”, der konkret har

Derfor vil vi i Børnehusene Fredensborg:
 Tage udgangspunkt i et tæt samarbejde og
en åben dialog mellem institution og
forældre og søge tværfaglig sparring
internt såvel som eksternt.
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resulteret i de nye
overgangsskemaer som vi er i gang
med at implementere i området. På
sigt vil vi også implementere
trivselsskemaer, så vi får
systematiseret den løbende
iagttagelse og vurdering af barnets
udvikling, som allerede er en del af
vores pædagogiske praksis.

 Sprogvurdere alle børn i alderen 2,10 år til
3,4 år og igen før skolestart.
 Bruge ”Find barnet”
 Dele vores bekymring med forældrene.
Ved fortsat bekymring:
 Gøre brug af IK/TK
 Psykologisk udviklingsbeskrivelse /Kuno
Beller
 Indstilling til PPR

6. Succeskriterier
Tegn på læring
Tegn på læring
Succeskriterier er de synlige tegn vi
forventer at kunne se, i børnenes
udvikling og læring. Tegnene spiller
en vigtig rolle i vurderingen af vores
pædagogiske praksis.

0 - 3 år:
 At børnene udvikler begyndende
kendskab til årstiderne
 At børnene viser interesse for at
undersøge og udforske naturen.
 At børnene udviser begyndende kendskab
til de 4 elementer – vand, ild, jord og luft.
 At børnene viser glæde ved at lege i
naturen
 At børnene opnår en begyndende
forståelse af, hvordan man færdes i
naturen og hvordan man passer på den.
3 - 6 år:
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At børnene bemærker ændringer i vejret
og årstiderne



At børnene viser respekt for naturen, og
ved hvordan vi passer på den



At børnene begynder at bruge deres viden
omkring dyr og natur – for eksempel deler
deres viden på samlinger og blandt
kammerater.



At børnene hjælper hinanden med at
passe på naturen



At det enkelte barn viser begejstring for
naturen og har lyst til at komme ud i
forskellige vejrtyper



At barnet udviser nysgerrighed for naturen
og naturfænomener,

7. Dokumentation
Dokumentation/børneperspektiv
(Udviklingsområde 2014-2015)
Den indsamlede dokumentation
skal kunne belyse det pædagogiske
arbejde, således at vi sikre at vores
pædagogik hele tiden giver mening
i forhold til de fastlagte mål.
Samtidig skal dokumentationen
være med til at skabe den røde tråd
i vores ”Barndommens gade” og
skabe mening for børn, forældre og
personale.
Dokumentationen skal ligeledes
bruges som et værktøj når vi
reflektere over vores pædagogiske
praksis.
En del af dokumentationen i
Børnehusene Fredensborg, er
børnenes egne, idet vi lader
børnene tager billeder, fortælle
historier og udtrykke sig kreativt
gennem forskellige materialer.

Vi dokumenterer ved hjælp af:
 TPL
 Praksisfortællinger
 Dagbøger
 Ugeplaner
 Billeder
 Bruge de digitale medier, f.eks. Story
teller.
 Mit børnehus
 Årshjul
 Barnets bog (Lystholm)
 Iagttagelser
 Video
 Børnenes produkter/udtryk

8. Evaluering
Evalueringsspørgsmål:
I Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,
læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder

0 - 3 år:
 Udvikler børnene begyndende kendskab til
årstiderne?
 Viser børnene interesse for at undersøge
og udforske naturen?
 Udviser børnene begyndende kendskab til
de 4 elementer – vand, ild, jord og luft?
 Viser børnene glæde ved at lege i
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praksisfortællinger.
I Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,
læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder
praksis fortællinger.

naturen?
 Opnår børnene en begyndende forståelse
af, hvordan man færdes i naturen og
hvordan man passer på den?
3 - 6 år:
 Udviser det enkelte barn respekt og
forståelse for dyr og natur
 Spørger det enkelte barn om at komme
ud?
 Har det enkelte barn brugt sanserne i
naturen – leget, oplevet og udforsket?
 Har det enkelte barn fået erfaringer i og
viden om naturen?
 Har det enkelte barn tilegnet sig erfaringer
om natur, dyr og miljø

Evalueringsopfølgning:
Det er op til den enkelte dagligleder i de
forskellige afdelinger, at sørge for, at der følges
op på evalueringerne og at processer
igangsættes om nødvendigt. Metoderne er
forskellige i de forskellige afdelinger.

9. Dagtilbudspolitik 2014-2015
Sådan gør vi i Børnehusene Fredensborg:
Visioner for dagtilbuddene i
Fredensborg Kommune:
Fredensborg kommune vægtes
følgende områder særligt i
kommunens Børne- og unge politik:
 Fælles ansvar og samarbejde
 Læring
 Inklusion
 Sundt og aktivt liv
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I Børnehusene Fredensborg har vi fokus på at
forældrene føler sig set, hørt og anderkendt for at
være eksperter på deres børn, samtidig har vi et
fælles ansvar for at have en løbende åben og
anderkendende dialog – både med forældre og
forvaltning.
Vi udvikler livsduelige og kompetente, hele
mennesker i tæt samarbejde med forældrene og i
respekt for de af kommunen udmeldte politikker
og visioner
I Børnehusene Fredensborg har alle
medarbejdere et fælles ansvar for at udvikle
fællesskaber med forpligtende samvær og plads
til forskelligheder.

 Tidlig indsats

Vi har fokus på et sundt og aktivt liv – bla gennem
vores kostpolitik, krop og bevægelsestema samt
vores store fælles motionsdag for børn, forældre
og personale
I Børnehusene Fredensborg skal børn i særligt
udsatte positioner hjælpes så tidligt som muligt. I
Børnehusene Fredensborg sikres dette, gennem
overgangsskemaer, det tætte
forældresamarbejde, sparring med fagpersoner
samt indstilling til IK og TK.
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1. Læreplan

Hovedmål
0 - 3 år:
 At børnene får en begyndende forståelse
for, hvad traditioner er.
 At børnene får kendskab til de traditioner
vi har i Børnehusene Fredensborg.
 At børnene præsenteres for forskellige
kulturelle oplevelser
 At børnene præsenteres for forskellige
udtryksformer
 At fantasi og kreativitet udvikles

Kulturelle udtryksformer og
værdier

 At børnene får kendskab til nærmiljøet –
byen, slottet, bibliotek osv.
3 - 6 år:
 Børnene genkender de traditioner vi har i
Børnehusene Fredensborg
 Børnene medinddrages i udviklingen af
nye traditioner
 Børnene præsenteres for andre kulturer
og bliver herigennem bevidste om, at der
er mange forskellige måder at leve på
 Børnene får mulighed for at udtrykke sig
kulturelt, gennem musik, dans, teater m.m.
 Børnene får en grundlæggende viden om
de traditioner der er en del af vores kultur

2. BMV-Læring
Børne – og læringsmiljøer
Vi skal være opmærksomme på
både de fysiske, psykiske og
æstetiske rammer ude såvel som
inde, når vi skaber læringsmiljøer
for børnene.
De fysiske rammer er bl.a.
sikkerhed, ergonomi, mulighed for
varieret udfoldelse.
De psykiske rammer handler om,
hvordan trivslen er blandt børn og
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Børne- og læringsmiljøet skal:


0 - 3 år:



Tilbyde aktiviteter, hvor der er
mulighed for at stifte bekendtskab med
husets traditioner



Præsentere børnene for forskellige
kulturelle udtryksformer – dans, musik,
mad, mennesker osv.

voksne og hvorledes det enkelte
barn samt børnefællesskabet ses.
Det er vigtigt at børnene har en
oplevelse af, at deres hverdag giver
mening og at de har medindflydelse
på denne.
Æstetikken er hvorledes vi forholder
os til indretning ud fra
børnegruppens behov, hvilket
indtryk og udtryk vi ønsker der skal
være i rummene.
I Børnehusene Fredensborg skal
alle børn præsenteres for mange
forskellige udtryksformer og dermed
forskellige læringsmiljøer og
muligheder. Herunder teater, musik
og dans
I Børnehusene Fredensborg har vi
en særlig opmærksomhed på,
hvorledes forskellige læringsmiljøer
kan give andre udfoldelses – og
handlemuligheder for børn i udsatte
positioner og dermed og vise nye
potentialer hos barnet.



Indeholde ture til fx byen, slottet,
biblioteket og kirken.



Tilbyde aktiviteter hvor børnene kan
udfolde sig kreativt - fx. tegne og male



3 – 6 år:



Indeholde aktiviteter der bygger på
traditioner og dansk kultur



Indeholde aktiviteter der lærer børnene om
fremmede kulture og traditioner



Tilbyde rammer så børnene har mulighed
for at udfordre og udfolde sig kreativt og
musisk



Tage udgangspunkt i den nærmeste
udviklingszone og møde barnet der hvor
det er



Give børnene mulighed for at udvise
forståelse for hinandens kultur og
traditioner samt forskellige livsformer



Udfordre børnenes nysgerrighed og give
mulighed for at tilegne sig ny viden om
traditioner og kulture gennem de digitale
medier



Indbyde og inspirere til lege som har
baggrund i vores kultur og traditioner



Give mulighed for at dele børnene i mindre
og arbejde med temaer som tilpasses
børnenes niveau og alder

3. Børnehusene Fredensborgs
vision og værdiord
Barndommens gade

Barndommens gade
Gennem udvikling, tryghed og glæde,
nærværende og betydningsfulde relationer skal
alle børn i Børnehusene Fredensborg føle sig
som værdifulde medlemmer af forskellige
fællesskaber. Vi ønsker at alle børn i
Børnehusene Fredensborg tilegner sig en
forståelse og respekt for, andre kulturer og
dermed måder at leve på. Vi ønsker at alle børn
har oplevet glæden ved forskellige kulturelle
oplevelser og arrangementer – både som
udøvere og publikum.
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4. Voksenrollen
Praksisfortællinger
Rollemodel - voksenrolle
(Udviklingsområde 2014-2015)
Vi ønsker i Børnehusene
Fredensborg, at have fokus på
voksenrollen som en del af
læreplanen, idet vi mener at det er
den professionelle voksne, der har
ansvaret for relationen mellem barn
og voksen, samt at være
medskaber af relationer på tværs af
børnefællesskaberne.
Vi skal møde barnet i et
anerkendende miljø, hvor barnet
værdsættes for det barnet er og
kan.
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0 - 3 år:
Vi har lavet malerier med glimmer på stuen og da
vi dagen efter sidder og spiser frugt, siger en af
pigerne 'vi skal male i dag?'.
3 - 6 år:
I forbindelse med dronning projektet, fik børnene
et realistisk billede af, hvad det indebærer at
være kongelig – at det ikke bare er som i
eventyrene
Vi voksne skal:


Planlægge aktiviteter, hvor børnene
stifter bekendtskab med husets
traditioner - fx danse om juletræ og slå
katten af tønden.



Tilbyde børnene mulighed for dans,
musik, smage ny mad, møde nye
mennesker osv.



Planlægge ture i nærmiljøet - fx til
byen, slottet, biblioteket og kirken.



Tilbyde aktiviteter hvor børnene kan
udfolde sig kreativt - fx. tegne og male



Give plads til børnenes fantasi og
kreativitet.



Planlægge målrettede aktivitet med
fokus på kulturelle udtryksformer og
værdier



Være bevidste om at vi i alle
handlinger altid er rollemodeller



Have fokus på barnets potentialer og
ressourcer og herigennem udfordre
barnet til at blive nysgerrig på andre
kulture og forskellige måder at leve på



Møde barnet der hvor det er, i forhold
til den nærmeste udviklingszone



Stille de digitale medier til rådighed
samt anvende disse til at understøtte
vores pædagogiske praksis



Hjælpe med at udbygge barnets viden
og forståelse for andre kulture og

måder at leve på
0 - 3 år:


Konkrete initiativer:



Vi afholder husets traditioner.



Vi spiller musik og danser.



Vi smager ny mad og snakker om,
hvad det er vi spiser.



Vi bruger nærmiljøet til ture.



Vi tegner, maler og klistrer.



Vi lader børnenes ideer indgå i
aktiviteterne.

3 - 6 år:


Børnene deltager aktivt i husenes
traditioner



Vi spiller teater, synger og danser



Vi besøger biblioteker, museer og
kirken



Vi taler om religion og forskellige
livsformer



Faste traditioner; motionsdag,
Luciaoptog, julefest/julemarked,
sommerfest, fastelavn, påske,
lygtefest, julegudstjeneste,
overgangsafslutninger m.m.

5. Forebyggende arbejde i
Børnehusene Fredensborg:
Tidlig indsats
I Fredensborg kommune ønsker
man at have et særligt fokus på den
tidlige indsats i 0 – 6 års området,
dette særligt udmøntet i projekt
”Find Børnene”, der konkret har
resulteret i de nye
overgangsskemaer som vi er i gang
med at implementere i området. På
sigt vil vi også implementere
trivselsskemaer, så vi får
systematiseret den løbende
iagttagelse og vurdering af barnets
udvikling, som allerede er en del af

Derfor vil vi i Børnehusene Fredensborg:
 Tage udgangspunkt i et tæt samarbejde og
en åben dialog mellem institution og
forældre og søge tværfaglig sparring
internt såvel som eksternt.
 Sprogvurdere alle børn i alderen 2,10 år til
3,4 år og igen før skolestart.
 Bruge ”Find barnet”
 Dele vores bekymring med forældrene.
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vores pædagogiske praksis.

Ved fortsat bekymring:
 Gøre brug af IK/TK
 Psykologisk udviklingsbeskrivelse /Kuno
Beller
 Indstilling til PPR

6. Succeskriterier
Tegn på læring:
Tegn på læring
Succeskriterier er de synlige tegn vi
forventer at kunne se, i børnenes
udvikling og læring. Tegnene spiller
en vigtig rolle i vurderingen af vores
pædagogiske praksis.

0 - 3 år:
 At børnene viser begyndende forståelse
for, hvad traditioner er.
 At børnene har begyndende kendskab til
de traditioner vi har i Børnehusene
Fredensborg.
 At børnene er interesseret i forskellige
kulturelle oplevelser
 At børnene har mod på at afprøve
forskellige udtryksformer
 At børnenes fantasi og kreativitet udvikles
 At børnene viser at de har kendskab til
nærmiljøet – byen, slottet, bibliotek osv.
3 - 6 år:
 At børnene genkender de traditioner som
hører til de forskellige årstider, og de
aktiviteter som traditionen indebærer
 At børnene udviser kendskab til at der
findes forskellige kulture og livsformer
 At børnene har lyst til, og mod på, at
udtrykke sig kreativt og musisk
 At børnene udviser forståelse for andre
kulture og livsformer

7. Dokumentation
Dokumentation/børneperspektiv
(Udviklingsområde 2014-2015)
Den indsamlede dokumentation
skal kunne belyse det pædagogiske
arbejde, således at vi sikre at vores
pædagogik hele tiden giver mening
62

Vi dokumenterer ved hjælp af:
 TPL
 Praksisfortællinger

i forhold til de fastlagte mål.
Samtidig skal dokumentationen
være med til at skabe den røde tråd
i vores ”Barndommens gade” og
skabe mening for børn, forældre og
personale.
Dokumentationen skal ligeledes
bruges som et værktøj når vi
reflektere over vores pædagogiske
praksis.
En del af dokumentationen i
Børnehusene Fredensborg er
børnenes egne, idet vi lader
børnene tager billeder, fortælle
historier og udtrykke sig kreativt
gennem forskellige materialer.

 Dagbøger
 Ugeplaner
 Billeder
 Bruge de digitale medier, f.eks. Story
teller.
 Mit børnehus
 Årshjul
 Barnets bog (Lystholm)
 Iagttagelser
 Video
 Børnenes produkter/udtryk

8. Evaluering
Evalueringsspørgsmål:
I Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,
læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder
praksisfortællinger.
I Børnehusene Fredensborg
evalueres der på mange måder og
med mange forskellige aspekter.
Den nære evaluering på stuerne og
i afdelingerne, via TPL skemaerne,
læreplansevaluering samt det
enkelte barns udvikling og trivsel
ved hver enkelt overgang.
Forældre inddrages i
temperaturmålinger og børnenes
synspunkter evalueres gennem
arbejdet med BMV herunder
praksis fortællinger.

0 - 3 år:
 Udviser børnene begyndende forståelse
for, hvad traditioner er?
 Har børnene begyndende kendskab til de
traditioner vi har i Børnehusene
Fredensborg?
 Er børnene interesseret i forskellige
kulturelle oplevelser?
 Har børnene mod på at afprøve forskellige
udtryksformer?
 Udvikles børnenes fantasi og kreativitet?
 Viser børnene at de har kendskab til
nærmiljøet – byen, slottet, bibliotek osv.
3 - 6 år:
 Har det enkelte barn haft mulighed for, at
eksperimentere og afprøve sig selv i
forskellige udtryksformer?
 Har det enkelte barn fået kendskab til egne
og andres kulturelle baggrund og
livsformer?
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 Har det enkelte barn deltaget i
institutionens faste traditioner?

Evalueringsopfølgning:
Det er op til den enkelte dagligleder i de
forskellige afdelinger, at sørge for, at der følges
op på evalueringerne og at processer
igangsættes om nødvendigt. Metoderne er
forskellige i de forskellige afdelinger.

9. Dagtilbudspolitik 2014-2015
Sådan gør vi i Børnehusene Fredensborg:
Visioner for dagtilbuddene i
Fredensborg Kommune
Fredensborg kommune vægtes
følgende områder særligt i
kommunens Børne- og unge politik:
 Fælles ansvar og
samarbejde
 Læring
 Inklusion
 Sundt og aktivt liv
 Tidlig indsats

I Børnehusene Fredensborg har vi fokus på at
forældrene føler sig set, hørt og anderkendt for at
være eksperter på deres børn, samtidig har vi et
fælles ansvar for at have en løbende åben og
anderkendende dialog – både med forældre og
forvaltning.
Vi udvikler livsduelige og kompetente, hele
mennesker i tæt samarbejde med forældrene og i
respekt for de af kommunen udmeldte politikker
og visioner
I Børnehusene Fredensborg har alle
medarbejdere et fælles ansvar for at udvikle
fællesskaber med forpligtende samvær og plads
til forskelligheder.
Vi har fokus på et sundt og aktivt liv – bl.a.
gennem vores kostpolitik, krop og
bevægelsestema samt vores store fælles
motionsdag for børn, forældre og personale
I Børnehusene Fredensborg skal børn i særligt
udsatte positioner hjælpes så tidligt som muligt. I
Børnehusene Fredensborg sikres dette, gennem
overgangsskemaer, det tætte
forældresamarbejde, sparring med fagpersoner
samt indstilling til IK og TK.
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9. Evaluering af læreplanen 0 - 6 års området 2012-2014
Alsidig person udvikling
0 - 3 år
Vi deler børnene op i små grupper ved aktiviteter for at skabe
det nærvær vi mener, er vigtigt for at det enkelte barn føler sig
set, hørt og anerkendt. Vi vil skabe en ramme der gør det
muligt for personalet at være opmærksom på hver enkelt
barns kompetencer og ressourcer.

Hvilket læringsmål
evalueres?

3 - 6 år
At barnet gennem arbejdet i små grupper får tryghed til at
tage initiativ og får mod på nye udfordringer.
0 - 3 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, praksisfortællinger, TPL skemaer fra ”EVA”, børnenes produkter.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

3 - 6 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, praksisfortællinger, TPL –
skemaer fra ”EVA”, børnenes produkter.
0 - 3 år
Vi oplever at vores børn udviser tillid, tryghed og færdes trygt
rundt på egen hånd i vuggestuen. Vi tilrettelægger vores
aktiviteter og projekter således barnet oplever at blive mødt,
samt udfordret på dets kunnen og derved opnår succes.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

3 - 6 år
Ved at skaber små læringsmiljøer samt dele børnene op i små
grupper, oplever vi, at det enkelte barn hurtigt føler sig så tryg,
at det tager initiativ og deltager med nysgerrighed i vores
aktiviteter. De opsøger uopfordret nye legerelationer.
Vi oplever at barnet udviser større forståelse og omsorg for
hinanden.
0 - 6 år
Ja. Vi oplever at børnene bliver mere åbne over for
hindanden, de viser forståelse og omsorg.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

0 - 6 år
Vi har erfaret at arbejde i små grupper gør en positiv forskel
for det enkelte barn og des forståelse af sig selv i
fællesskabet. Vi oplever hvor vigtigt det er for børnene, at vi
skaber de rettet læringsmiljøer, det kan f.eks. være mange
små rum i det store rum. Ved opdelingen af børnene kan vi
bevare fokus på det pædagogiske arbejde. Det er noget vi vil
arbejde videre med i de nye læreplaner.

Vurdering og opfølgning
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0 - 3 år
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie og
det virker godt.

3 - 6 år
Umiddelbart ser vi inklusionen af børn med særlige
udfordringer som en succes i de små fællesskaber.
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Særlige indsatser

Social kompetence
0 - 3 år
Børnene lærer at vise omsorg og hensynsfuldhed overfor
andre, på et alderssvarende niveau, og begrebet venner
begynder så småt at blive udviklet.

Hvilket læringsmål
evalueres?

3 - 6 år
Børnene lærer at danne relationer med respekt for hinandens
forskelligheder og se andres potentialer.
Vi skal lære børnene at løse konflikter.
0 - 6 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, barnet bog,
praksisfortællinger, TPL – skemaer, børnenes produkter.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

0 - 3 år
Ja. Vi sætter ord på børnenes følelser, handlinger og i
talesætter deres kropssprog.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

3 - 6 år
Ja det er gør de. Vi lærer børnene at håndtere konflikter ved
at de voksne er afventende og ser hvordan børnene håndterer
konflikten.
Vi har arbejdet målrettet med fri for mobberi, ved hjælp af stop
fakter og sige fra over for dem som driller. Vi arbejder i større
og mindre grupper.
0 - 3 år
Ja, det er vigtigt at få evaluret på hvordan vi støtter og
vejleder børnene i forhold til at mærke egne grænser og
aflæse andres.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

3 - 6 år
Nej det var ikke fyldestgørende. Vi ville ønske at det første
læringsmål var med i vores evalueringsspørgsmål.
0 - 3 år
Vi vil fortsætte med at vejlede og støtte børnene i at udvise
omsorg og sætte ord på egne og andres følelser. Vi vil
fortsætte med støtte og vejlede børnene i at sige til og fra,
sætte grænser og at de grænser så småt bliver accepteret at
de andre børn.

Vurdering og
opfølgning

3 - 6 år
Vi synes at det har fungeret rigtig godt, og vil fortsætte på
samme måde i den kommende læreplan.

67

0 - 3 år
Vi benytter os at mindre børnegrupper og tager hensyn til det
enkelte barns forudsætninger for læring og trivsel.
3 - 6 år
Umiddelbart ser vi inklusionen af børn med særlige
udfordringer som en succes i de små fællesskaber. Vi har
fokus på barnets ressourcer for at styrke dets position i
institutionen.
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Særlige indsatser

Sproglig udvikling
0 - 3 år
Vi skal være opmærksomme på at bruge sproget tydeligt og
varieret i dialogen med børnene og sætte ord på handlinger,
begreber og følelser. Som rollemodeller ligger vi vægt på en
respektfuld omgangstone.

Hvilket læringsmål
evalueres?

3 - 6 år
Børnene skal være aktivt deltagende i leg og aktiviteter, så
det herigennem udvikler deres ordforråd og begrebsverden.
At børnene får kendskab til både verbalt, nonverbalt og
skriftsprog.
0 - 3 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, praksisfortællinger, TPL –
skemaer og børnenes produkter.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

3 - 6 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, praksisfortællinger, TPL –
skemaer, børnenes produkter, eks. Kopier med bogstaver
hvor børnene skriver deres navne o.lign.
0 - 6 år
Vi opdeler børnene i mindre grupper for at give dem mulighed
for mere nærvær børn og børn – børn og voksne imellem. Vi
har implementeret sprogpakken i forhold til sprogtests,
dialogisk oplæsning, samtaler i hverdagen – vi arbejder stadig
på at få sprogpakken fuldt implementeret i forhold til tematisk
sprogarbejde.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Ja

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

0 - 3 år
Vi vil fortsætte med at implementere sprogpakken og vi vil
arbejde målrettet med sprog i vores tema aktiviteter. Vi vil
fortsætte med vores små grupper og bruge sproget i
hverdagen – sange til samling målrettet vores tema.

Vurdering og opfølgning

3 - 4 år
Vi har ikke været så gode til at få implementeret dialogisk
læsning i vores hverdag. Det har vi særligt fokus på i de
kommende år.
5 - 6 år
Vi arbejder meget målrettet med sprog, i alle vores temaer har
vi fokus på sprog. Vi sprogvurderer alle 5 årige. Vi har
læsegrupper hvor vi har dialogisk læsning. Vi vil fortsat have
særlig fokus på sprog.
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0 - 3 år
Det er ikke kun de tosprogede der får særlig sprogstimulering,
vi altid særlig fokus på børnenes sproglige udvikling.
3 - 6 år
Vi har sproggrupper for de tosprogede børn og det går rigtig
godt. I lystholm har de sproggrupper, med særlig fokus på
udtale og forståelse. Vi sprogtester de tosprogede, de treårige
og de 5 årige.
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Særlige indsatser

Krop og bevægelse
0 - 3 år
Hvilket læringsmål
Vi bestræber os på at børnene er deltagende omkring de
evalueres?
aktiviteter de bliver præsenteret for, og samtidig ønsker at
udfordrer sig selv fin – og grov motorisk. Ydermere at børnene
bliver selvhjulpne og at de finder glæde ved at bruge deres
krop og viser dette.
3 - 6 år
At børnene får en bevidsthed om deres krop.
0 - 3 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, praksisfortællinger, TPL –
skemaer, børnenes produkter, videoer og colager.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

3 - 6 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, praksisfortællinger, TPL –
skemaer, børnenes produkter, videoer og collager.
0 - 3 år
Ja. Det virker motiverende for børnene at vi tilpasser vores
aktiviteter til deres interesseområde. Vi synger sange med
fagter der passer til vores tema om krop og bevægelse, det
fanger børnenes interesse.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

3 - 6 år
Vi oplever at børnene for en større bevidsthed igennem vores
projekter ” kend din krop” og vores projekter med ”mad og
sundhed”.
Ja

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

0 - 3 år
Vi vil fortsætte med at planlægge vores aktiviteter udfra vores
temaer og børnenes interesse områder.

Vurdering og
opfølgning

3 - 6 år
Vi vil fortsætte med vores projekter der omhandler krop og
bevægelse.
0 - 3 år
Vi har taget udgangspunkt i det enkelte barn og har taget
hensyn til deres individuelle kunnen.

Særlige indsatser

3 - 6 år
Det gode ved krop og bevægelse i forhold til børn med
særlige udfordringer er at vi her kan gøre brug af barnets
styrkesider og fremhæve dets positive potentialer.
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Natur og naturfænomener
0 - 3 år
Børnene skal kende årstiderne og tilbydes aktiviteter udenfor.
De skal opleve at vejret skifter og naturen ændrer sig. De skal
opleve, undersøge og kende de dyr der lever i nærmiljøet –
eksempelvis i skoven.

Hvilket læringsmål
evalueres?

3 - 6 år
Børnene skal have kendskab til årstiderne og deres
forandringer, få kendskab til planter og fyr, især i nærmiljøet
Have en forståelse for at man skal passe på naturen og
opleve naturen som et læringsrum.
0 - 3 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, video, praksisfortællinger,
TPL – skemaer, børnenes produkter.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

3 - 6 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, video, praksisfortællinger,
TPL – skemaer, børnenes produkter.
0 - 3 år
Ja det gør de. Der skulle også have været beskrevet hvordan
børnene skal lære årstiderne at kende.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

3 - 6 år
Ja
0 - 3 år
Vi ville gerne have haft mere uddybende spørgsmål.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

3 - 6 år
Projekter med at passe på naturen og nærmiljøet har været
rigtig godt. Børnene har vist stor interesse og er blevet meget
opmærksomme på ting som ikke skal være i naturen.
0 - 3 år
Vi har ikke sat fokus på at børnene skal kende årstiderne. Vi
har tilbudt udendørs aktiviteter og det bliver vi ved med. Men
vi går ikke ud for hver en pris, vi vurderer vejret, børnenes
påklædning og vores planlagte Pædagogiske aktiviteter.

Vurdering og opfølgning

3 - 6 år
Fortsætter det gode arbejde. Man kunne godt lave flere
naturprojekter i løbet af året, med fokus på forskellige ting, alt
efter årstid.
0 - 3 år
Vi har taget hensyn til det enkelte barn også i vores udeliv.
3 - 6 år
Vi ser inklusionen af de børn med særlige udfordringer som
en succes i de små fællesskaber.
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Særlige indsatser

Kulturelle udtryksformer og værdier
0 - 3 år
Målet er at børnene får kendskab til de traditioner vi har i de
forskellige huse samt give børnene en oplevelse og
begyndende forståelse for hvad traditioner er. Børnene bliver
introduceret for forskellige kulturelle oplevelser i form af
eksempelvis ture til biblioteket, teater og nærmiljøet

Hvilket læringsmål
evalueres?

3 - 6 år
At børnene genkender vores faste traditioner og selv er med
til at udvikle nye.
0 - 3 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, video, praksisfortællinger,
TPL - skemaer, børnenes produkter.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

3 - 6 år
Billeder, mit børnehus - dagbog, video, praksisfortællinger,
TPL - skemaer, børnenes produkter.
0 - 6 år
Ja det gør de.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

0 - 6 år
Det er nogle gode spørgsmål som kommer godt rundt om
temaet.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

0 - 3 år
Vi fortsætter vores traditioner i husene og besøger biblioteket.

Vurdering og opfølgning

3 - 6 år
Vi vil gerne blive bedre til at få et bredere samarbejde husene
imellem. Og eventuelt skabe fælles nye traditioner.
0 - 3 år
Vi har tilrettelagt vores kreative aktiviteter så der er plads og
ro til fordybelse – især de børn med koncentrationsbesvær
har nydt gavn af det.

Særlige indsatser

3 - 6 år
Traditioner og genkendelighed betyder rigtig meget for
børnene, og det kan være med til at hjælpe de børn med
særlige udfordringer.
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10. Læreplanstemaer 6 - 9 års området
Tilbageblik – status og tendenser
I de to sammenlagte fritidshjem, Lundely og Kometen har vi lagt vægt på at få etableret et
fælles pædagogisk fundament. Samtidig har vi endvidere budt velkommen til medarbejdere
overflyttet fra Lystholm og ligeledes 1. september. -13 har vi budt velkommen til ny daglig
leder. Processen med at etablere et fælles værdigrundlag har været spændende og
efterhånden nu fuldt implementeret.
Fritidshjemmet har haft fokus på følgende:
• Samarbejdet med eksterne foreninger, F.eks. Fritidsbutikken, Sputnik gymnastik.
• At udnytte salen dagligt til forskellige aktiviteter, både sportslige og musiske.
• Introducere Nintendo Wii, hvilket har nuanceret tilbuddet for leg og bevægelse for mange
af børnene.
• Udviklet brugen af digitale medier med iPads, kamera m.m. Fået etableret et
medieværksted og flere medarbejdere har været på kurser, for at optimere vores samlede
kompetencer.
• Videreudviklet vores traditioner, så de både tilgodeser genkendelighed og udvikling for
børn og voksne.
• Udviklet det æstetiske og fysiske børnemiljø både inde og ude. Vi har fået renoveret og
malet flere steder i husene, fået nye toiletter og vores legeplads har fået etableret
mulighed for en bedre udnyttelse af uderummet.
• Har stor fokus på inklusion. Flere medarbejdere har gennemført eller er i gang med
videreuddannelse af inklusionsprincippet.
• Der har været og vil fortsat være stor fokus på at skabe større sammenhængskraft mellem
aktiviteterne på de forskellige stuer og huse.
• Reetableret aldersintegrerede stuer, som tilgodeser udvikling og ansvarligheden på tværs
af alder og køn.
Læreplanstemaerne
Temaer fra mål og indholdsbeskrivelsen: 6 - 9 års området
 Krop, sundhed og bevægelse
 Natur, kultur og æstetik
 Samarbejde (jf. mål og indholdsbeskrivelsen)
 Lektiehjælp– Temaet overgår til skolen pr. 1. august 14, jf. Folkeskolereformen
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Krop, sundhed og bevægelse 2014-2016
Vision

 Alle børn skal opleve glæden ved at være fysisk aktive.
 Alle børn skal føle sig inkluderet i fællesskabet.
 Alle børn skal blive bevidste om sammenhæng mellem

ernæring, hygiejne og motion.
Udfordring

 At sikre, at børnene får de rette tilbud af aktiviteter, der

virker nuanceret og udfordrer dem passende.
 At sikre en fornuftig fordeling af voksne, samt at de

voksne optræder som igangsættere og gode rollemodeller
for børnene.
 At sikrer opbakning fra forældrene i forhold til børnenes

mulighed for at deltage i alle aktiviteter uanset vejret.
Læringsmål
 At lære børnene at kunne indgå i fysiske aktiviteter i et

fællesskab, hvor forskellighed opfattes som en styrke og
med accept af hinandens grænser og kompetencer.
 At give børnene mulighed for aktiviteter, der udvikler både

grov - og finmotorikken, men også lægger op til refleksiv
fordybelse.
 Have fortsat fokus på hygiejnens betydning for børnenes

sundhed.
Børnedigitalisering

 Inddrage det musikalske element i de fysiske aktiviteter

vha. digitale spil (Wii).
 Nuancere de digitale spil med flere forskellige

sportsgrene.
BMV

 Have større fokus på børnenes tilbagemeldinger af de

forskellige aktiviteter, så vi kan blive endnu bedre til i
fællesskab med børnene at tilrettelægge aktiviteterne i
forhold til vores kortere åbningstid og oplevelsen af
succes hos børnene.
 Have fokus på, at de fysiske rammer, ude som inde,

indrettes mest hensigtsmæssigt, så de lægger op til
nuancerede aktiviteter.
Tegn på læring

 At børnene selv tager initiativ til fysiske aktiviteter og

efterspørger dem i hverdagen.
 At børnene er motiveret for at videreudvikle aktiviteterne,
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for derved at udfordre sig selv.

Konkrete initiativer

 Nintendo Wii skal fortsat være et tilbud og udvides med

flere sportsgrene.
 Salen benyttes dagligt for forskellige børnegrupper, så vi

sikrer, at alle børn får mulighed for at være med på hver
deres udviklingsniveau og formåen. Det musiske element
vil også være i fokus i salen.
 Fortsat tilbyde diverse turneringer, fodbold, rollespil,

hockey m.m., men også aktiviteter, der understøtter og
bevidstgøre børnene om egen selvudvikling, f.eks.
Mindfullness, yoga m.m.
 Fortsat tilbyde et sundt eftermiddagsmåltid og bevidstgøre

børnene i sunde hygiejne og kostvaner.
 Sikre differentierede aktiviteter og inkluderende rammer

som tilgodeser både drenge og piger.
Evalueringsspørgsmål

 Hvordan er børnenes indbyrdes relationer i forbindelse

med sportsaktiviteter og anden fysisk aktivitet?
 I hvor stor udstrækning efterspørger børnene fysisk

aktivitet og i hvor høj grad sætter de dem selv i gang?
Dokumentationsmetode  Observationer af og tilbagemeldinger fra og til børn,
forældre og medarbejdere.
 Nyhedsbladet, der udkommer flere gange pr år. Bliver

enten omdelt eller/og lagt på Mit Børnehus/Hjemmesiden.

Udviklingsområder

 Sikre, at de forskellige medarbejders kompetencer

kommer i spil, så der opstår progressiv udvikling hos både
børn og medarbejdere.
 Sikre tilstrækkeligt med fysiske aktiviteter inde som ude

hen over hele året.
Særlige indsatser

 Sikre at børn med særlige behov bliver tilgodeset og

oplever sig inkluderet.
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Natur, kultur og æstetik 2014-2016
Vision

 At børnene udvikler respekt og forståelse for naturen og

ansvarlighed overfor miljø, dyr og planter.
 At børnene oplever fortrolighed med og glæde ved at

være i naturen hele året.
 At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og

bruger den som rum for leg, oplevelser, viden og
eksperimenteren hele året.
 At børnene stifter bekendtskab med mange kulturindtryk

og får mulighed for at frembringe og udvikle differentierede
kulturelle udtryksformer og værdier.
Udfordring

 At vi i samarbejde med forældrene kan motivere børnene

til at deltage. Børnene skal opleve forpligtende aktiviteter,
som ’de går til’ i fritidshjemmet.
 At børn i udsatte positioner føler sig som en del af

fællesskabet.
 At de voksne sikrer et bredt varieret tilbud, som

understøtter børnenes forskellige udviklingsniveau.
Læringsmål
 Ved at skabe og fastholde traditioner og ved at udvikle en

kulturel praksis, skal børnene blive motiveret til selv at
forme og eksperimentere med de udtryk, de møder, både i
institutionen, lokalmiljøet, samt ’ude i verden.’
 Vi lægger vægt på, at børnene indføres i de danske

kulturtraditioner, men at de også bliver bevidste om andre
kulturtraditioner.
 Børnene skal gennem oplevelser i naturen året rundt have

mulighed for at udvikle sig mentalt, følelsesmæssigt og
fysisk.
 Børnene skal tilegne sig forskellige erfaringer med natur,

naturfænomener og miljø.
Børnedigitalisering

 Gennem brugen af f.eks. kamera, iPads og digitale

mikroskoper får børnene mulighed for dels at udforske
naturen og dels lære og reflektere over egne kulturelle
udtryksformer. Samtidig understøttes udviklingen på
barnets præmisser og fokus på børneperspektivet.
BMV

 Børnene skal opleve, at de har mulighed for positivt at

præge deres omgivelser, -- både det fysiske, æstetiske og
psykiske børnemiljø.
 Demokrati og retfærdighedsforståelse er naturlige
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processer i børnenes hverdag og udvikler de basale
sociale mønstre. Børnene skal f.eks. lære at skelne
mellem at handle og optræde passivt, ansvar og
ansvarsfrihed, styrke og svaghed, magt og afmagt,
nærhed og konflikt. -- Altså gensidig respekt og ligeværd.
Børnene skal lære at manøvrere i forskellige kulturer, hvor
de får mulighed for at analysere og indgå i forskellige
sociale samspil.
Tegn på læring

 At børnene viser i ord og handling, at de respekterer

naturen.
 At børnene tør udfordre sig selv gennem de tilbudte

aktiviteter og efterspørger tidligere aktiviteter.
 At børnene udfordrer sig kreativt, kan fordybe sig og viser

stolthed ved deres færdige resultater.
 At børnene viser, at de forstår de sociale spilleregler.

Konkrete initiativer

 Vi tilbyder forskellige aktiviteter på vores udearealer, som

giver børnene forståelse for naturen og årstiderne.
(Rollespil, mad på bål, plantekasser m.m.)
 Vi flytter værkstedsaktiviteter udenfor, så naturen kan

inspirere og nuancere aktiviteterne på en måde, så det
skaber 'en rød tråd' gennem hele huset.
 Vi vil tilbyde ture ud af huset til forskellige kulturelle

oplevelser. (Kulturbussen).
 Vi engagerer børnene i de årlige traditioner, -- både

gennem kreative, musiske og motoriske aktiviteter.
Evalueringsspørgsmål

 Oplever vi, at børnene er ansvarlige i naturen?
 Efterspørger børnene aktiviteter i naturen?
 Hvilke kulturelle aktiviteter er særlig populære hos

børnene?
Dokumentationsmetode  Vi inviterer til ferniseringer og udstiller børnenes værker. –
’Levende plakatsøjler!’
 Vi fotograferer processerne og lægger billeder på Mit

Børnehus eller hjemmesiden.
 Vi udgiver informationsblade til forældrene, hvor vi

fortæller om vores hverdag og hvilken faglighed, der ligger
bag.
 Vi udarbejder TPL skemaer ved nye tiltag.
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Udviklingsområder

 Udvikle aktiviteterne i naturen, så de understøtter og giver

sammenhæng med de øvrige aktiviteter i huset.
 Fastholde den faglige kvalitet trods den kortere åbningstid.

Særlige indsatser

 Sikre og udvikle det tværfaglige samarbejde i institutionen.
 Sikre og udvikle det tværfaglige samarbejde med hele

Børnehusene Fredensborg.
 Sikre samarbejdet med skolen i en nye skolereform, så

der fortsat er en ’rød tråd’ i børnenes liv.
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Samarbejde 2014-2016
Vision

 At ’Barndommens gade’ fortsat opleves som et positivt og

udviklende fællesskab, hvor børn og voksne samarbejder
på tværs af alder, køn og personlige kompetencer.
 At sikre ’den røde tråd’ i børnenes liv mellem skole,

fritidshjem og forældre.
Udfordring

 At skabe sammenhæng mellem skole og fritidshjem, så vi

sikrer, at de faglige voksne får mulighed for at bringe
deres kompetencer i spil i forhold til arbejdet med
børnene.
Læringsmål

 Fritidshjemmet skal i respekt for forældrenes ansvar for

barnets udvikling, samarbejde med forældrene, så den
pædagogiske indsats differentieres i forhold til forældrenes
ressourcer og kulturelle baggrund.
 Sikre det forebyggende og tværfaglige samarbejde

omkring især børn i udsatte positioner.
Børnedigitalisering

 Udvikle både børn og medarbejders kompetencer i forhold

til anvendelsen af de digitale medier.
 Benytte de digitale kommunikationsplatforme, så vi sikrer

sammenhæng mellem de forskellige aktører i børnenes liv.
 Udvikle børnenes forståelse og respekt ved brugen af de

digitale medier.
BMV

 Udvikle og sikre samarbejde og respekt mellem børnene.
 Sikre fælles sociale spilleregler blandt børnene. – fokus på

’jeg’ og ’vi’!
Tegn på læring

 At samtlige voksne omkring børnene føler sig trygge og

inddraget omkring arbejdet med de enkelte børn.
 At de voksne omkring børnene respekterer og er i stand til

at benytte hinandens kompetencer.
 At de voksne er synlige rollemodeller for børnene.

Konkrete initiativer

 Sikre samarbejde på tværs af området f.eks. via

periodevis jobswop i forbindelse med overgangene i
børnenes liv.
 Være åbne, positive og fordomsfrie i samarbejdet med

både forældre, kolleger og eksterne faggrupper.
 Fortsat både uformelle og formelle forældresamtaler, som
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sikrer empati og forståelse for forældrenes situation.
Evalueringsspørgsmål

 Giver både forældre og medarbejdere udtryk for et

indbyrdes positivt samarbejde?
 Oplever vi, at børnene er i stand til at samarbejde på en

social acceptabel måde?
 Oplever børn og voksne, at de bliver både set og hørt?

Dokumentationsmetode  Kontinuerligt fælles refleksion på personalemøder.
 Nyhedsblade, som informerer og underbygger vores

faglighed.
 Billeddokumentation og de gode historier sættes i omløb

via Mit Børnehus m.m.
Udviklingsområder

 Sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer

til at kunne håndtere kommunikation og samarbejde med
forskellige mennesker.
 Sikre at fritidshjemmets medarbejdere samarbejder på

tværs af både huset som hele området.
Særlige indsatser

 Sikre samarbejdet med inklusion af børn i særlig udsatte

positioner.
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Tema Lektiehjælp 2014-2016
Vision
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Efter indførelsen af den nye folkeskolereform er lektiehjælpen
blevet en del af skolens opgaver.

11. Evaluering af læreplanen for 6 - 9 års området 2012 - 2014
Krop, sundhed og bevægelse 2012 - 2014
Alle børn skal lære at indgå og acceptere fælles spilleregler i
forbindelse med fysiske aktiviteter.

Hvilket læringsmål
evalueres?

Vi har anvendt observationer af børnene og efterfølgende
drøftet dem på personalemøder.
Vi har anvendt digitale medier både med og uden børnene.
Vi har lagt billeder på Mit Børnehuse med underbyggende
faglig information.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

Ja. Vi har haft gang i salen i alle huse flere gange om ugen til
både sportsaktiviteter og musik og dans.
Vi har afholdt forskellige sportsturnering både internt og
sammen med andre institutioner i eller udenfor området.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Ja. Vi har oplevet at mange børn efterspørger de fysiske
aktiviteter.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

Børn i udsatte positioner har vi oplevet er blevet bedre til at
håndtere de fælles spilleregler og de evt.
konflikter/uoverensstemmelser, der kan opstå derved.
Vi har tilbudt flere differentierede aktivitetstilbud, som
tilgodeser flere børn. F.eks. Nintendo Wii m.m.

Vurdering og opfølgning

Vi har med tilbuddet Sputnik haft særlig fokus på børn, der ofte
fravælger de fysiske aktiviteter og herigennem givet dem
mulighed for at være med på deres præmisser.

Særlige indsatser
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Natur, kultur, æstetik 2012-2014
Børnene skal opleve glæden ved at se naturen og forstå
vigtigheden på at tage vare på og bevare vores natur.

Hvilket læringsmål
evalueres?

Vi har udarbejdet TPL skemaer ved nye tiltag og for at
fastholde den pædagogiske linje og progression.
Børnenes produkter er blevet anvendt i naturen.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

Ja. Vi har b.la. haft fokus på rollespil i ’vores skov’, hvor
børnene har fabrikeret redskaber og våben, for derefter at
sætte dem i spil i skoven. Samtidig blev der opstillet regelsæt
for, hvordan man opfører sig i naturen.
Vi har gennemført ture til forskellige naturkulturelle steder og
efterfølgende fulgt op på det hjemme. (’Kulturbussen’)

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Børnene eftersørger ture ude af huset og vores rollespil er
yders populære.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

Vi har gennem vores rollespil blevet mere opmærksomme på
vigtigheden af at tilrettelægge aktiviteten på en måde, så alle
børn kan være med og ud fra hver deres forskelligheder.
Vi har specielt i skoleferierne kunnet tilgodese mindre grupper
af børn på ture ud af huset, hvilket har givet den nødvendige
nærvær for mange af børnene.

Vurdering og opfølgning

Vi har lagt vægt på, at vi har medarbejdere, der ’brænder for’
udelivet.

Særlige indsatser
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Samarbejde 2012-2014
Alle medarbejdere får mulighed for at udvikle gode relationer,
kendskab til hinandens hverdag, kender områdets
interessenter, vidensdeling på tværs af faggrupper.

Hvilket læringsmål
evalueres?

Vi har haft fokus på at etablere et udbytterigt og positivt
samarbejde mellem flere sammenlagte personalegrupper. Vi
har haft tema diskussioner på personalemøder og italesat de
gode historier. Vi har afholdt personaledag, hvor det fælles
pædagogiske værdigrundlag blev drøftet og implementeret.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

Ja, Vi har haft et tæt samarbejde med skolen, især omkring
fælles børn i udsatte positioner.
Vi har haft et godt samarbejde med resten af Børnehusene
Fredensborg.
Vi har haft et godt samarbejde med Fritidsbutikken, hvor vi har
haft et særligt idrætstilbud (Sputnik)

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Ja. Tilbagemeldinger fra vores samarbejdspartnere er yderst
positive.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

Det har været en spændende tid, med fokus på at få
implementeret et fælles værdigrundlag i husene.
Fritidshjemmet og klubben Kaspo blev sommeren -13 en del af
Børnehusene Fredensborg, så det er naturligt, at vi også har
igangsat et samarbejde med Kaspo. Vi forsøger at bringe det
bedste frem fra begge institutioner og blandt de forskellige
kompetencer og tilgange, som de enkelte medarbejdere
besidder.

Vurdering og opfølgning

Vi har deltaget på kurser for børn i sorg/krisesituationer og vil
derfor fremadrettet have større fokus på dette i husene.
Vi har haft flere medarbejdere på kurser i inklusionsprincippet
og medarbejdere, der er i gang med diplommodulet i Inklusion.

Særlige indsatser
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Lektiehjælp 2012-2014
Udpeg min. et af jeres læringsmål i indsatserne
Børnene skal opleve, det er rart og hyggeligt at lave lektier.

Hvilket læringsmål
evalueres?

Tilbagemelding fra forældre, børn og medarbejdere.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

Vi har både specifikke lektierum, men også de mere uformelle
rum, som opstår i forbindelse med andre aktiviteter i husene,
hvor behovet opstår. Dette muliggjorde, at børnene oplevede,
at de fik indflydelse på den form for lektiehjælp, der var bedst
for dem. Samtidig blev det også en mulighed for enkelte børn
at få en lidt tættere kontakt til en voksen.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Det har været svært at vurdere, om børnene har rykket sig
fagligt, men socialt oplever vi, at børnene har haft glæde af
tilbuddet, selvom det kun har været en mindre gruppe børn,
der har benyttet sig af det.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

I forhold til antallet af børn, der har benyttet tilbuddet, giver det
mening, at tilbuddet fremadrettet bliver en del af skolens
opgaver. Også set i lyset af firtidshjemmets fremtidige kortere
åbningstid.

Vurdering og opfølgning

Vi har ikke haft fælleskurser specifikt på dette område, da det
ikke blev vurderet nødvendigt i forhold til tilbuddets omfang.

Særlige indsatser
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12. Læreplanstemaer 10 - 14 års området
Tilbageblik – status og tendenser
På ledelse- og personalesiden har den seneste tid være præget af arbejdet med at tilpasse
organisationen til den nye skolereform. Det har været en proces som har trukket veksler på
personalet, som stod i en situation hvor de gerne ville bidrage til denne proces men samtidig
ikke vidste om de endte med at stå uden job. Heldigvis endte den første del af processen
med at Børnehusene Fredensborg ikke skulle afsked personale, men kunne nøjes med at
varsle en del af personalet ned i tid. Herfra ligger arbejdet i at få hverdagen tilpasset den nye
åbningstid som træder i kraft efter sommerferien i år. Dette arbejde er i fuldt gang i skrivende
stund og ligger helt klar inden sommerferien.
Derudover har vi siden august 2013 fået Kaspo i Karlebo ind i områdeinstitutionen, hvilket
har gjort at Fritidsklub Fredensborg og klubben i Kaspo har startet et samarbejde op om
omkring aktiviteter og samtaler personalegrupperne imellem. Dette arbejde er kommet
naturligt til begge personalegrupper og vi støtter og hjælper hinanden der, hvor det giver
mening.
På børne- og aktivitetssiden har der være særlig fokus på de idéer og tiltag som projektet
med Søren Østergaard har bidraget med. Det har betydet at vi fx har forsøgt os med
aktiviteter som varede en uge af gangen eller aftenarrangementer som børnene skulle
deltage i af flere omgange. Det har været med svingende resultater og vi arbejder stadig
med at tilpasse dette koncept, så også børnene finder det tiltalende.
Kommunikationen med børnene og deres forældre har vi også udvidet ved at lægge
oplysninger på Mit Børnehus, klubbens Facebookside og det seneste tiltag SMS ved særlige
aktiviteter, til de børn som ønsker dette. Vi oplever at størstedelen af børnene i vores
område har så mange tilbud, at de må vælge og også fravælge aktiviteter i deres hverdag.
Derfor har vi en opgave i at gøre opmærksom på det klubben kan tilbyde, i et forsøg på at
sikre børnenes kendskab til os og i sidste ende fastholde dem i klubbens regi.
Her er vi også spændte på hvorledes børnenes lyst til klubben bliver, når skolereformen og
deres skoledag bliver længere. Vi ser to senarier. Enten bliver den tid de kender som fritid så
sparsom, at de higer efter den og i endnu større grad ser klubben som det fristed hvor de
under ordnede forhold og med nogle kendte og åbne voksne kan slappe af og udføre
aktiviteter som de har lyst til. Eller også opleves tid i klubben som så kort, at den ikke er
interessant nok og derfor fravælges. Vi gør vores til, at netop det første senarie bliver
klubbens kommende virkelighed.
Derfor er arbejdet med læreplanerne og måde vi inkorporerer dem i klubbens nye hverdag,
et vigtigt fundament for at det pædagogiske arbejde har et passende niveau. Netop den
pædagogiske vinkel på børnenes fritid, er afgørende for at klubben stadig kan tiltrække
børnene til at opholde sig her i deres fritid. Pædagogik, nysgerrige voksne og en passende
vifte af spændende aktiviteter skal danne rammen for klubben i fremtiden.
Læreplanstemaerne
Temaer fra klubpædagogikken: 10 - 14 års området
 Kultur, æstetik og relationer
 Omsorg, tryghed og trivsel
 Samarbejde og ansvarlighed
 Krop, sundhed og bevægelse
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Kultur, æstetik og relationer 2014 - 2016
Vision

Børnene i klubben skal uanset evner, adfærd og sociale
forhold have mulighed for at skabe en indholdsrig fritid i
klubben. Børnene bør have en forståelse for, og accept af
hinanden uanset alder, køn, etnisk baggrund, sindelag og
fysisk eller psykisk udseende. Klubben bør give
muligheder for at det enkelte barn kan danne gode
relationer og nye venskaber. I klubben er det muligt at få
indsigt i danske traditioner samt områdeinstitutionens
egne traditioner.

Udfordring

 At gøre alle børn bevidste om vigtigheden i at rumme
andre børn med anden social og kulturel baggrund end
dem selv.
 At gøre aktiviteter og traditioner interessante nok til at
majoriteten af børnene ønsker at deltage.

Læringsmål

 At børnene accepterer og har forståelse for hinanden
 At børnene giver plads til den enkelte og/eller gruppen
 At der udvises individuel respekt og accept af den
enkelte og/eller gruppen

Børnedigitalisering

Vi vil med udgangspunkt i læringsmålene igangsætte
aktiviteter hvor vi ser muligheder for at visionen opnås.
Disse aktiviteter vil også indeholde digitale hjælpemidler
såsom, iPads, kameraer, GPS, PC, metaldetektorer og
lignende. Disse hjælpermidler giver mulighed for at give
allerede kendte aktiviteter en ny vinkel, samt få børn med
en anden tilgang til at deltage.

BMV

Klubben mangler at lave en fyldestgørende BMV. Det er
sket i det små hvor børnene er blevet inddraget i
demokratiske processer omkring specifikke emner.
Medindflydelse og muligheden for at præge egen
hverdag, ser vi som en vigtig del af klubbens fremtid, som
vi derfor sætter stor fokus på i den kommende tid. Vi ser
det også som et middel til at sikre fastholdelse af børnene
i klubben.

Tegn på læring

 At tonen og samværet i klubben i dagligdagen foregår
på et acceptabelt niveau.
 At børnene giver egne holdninger til kende omkring
temaets vision.
 At børnene igennem deres adfærd udviser større
forståelse og accept af den enkelte og/eller gruppen.
 At børnene er sammen i klubben i både formelle og
uformelle aktiviteter på tværs af alder og køn.
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Konkrete initiativer

 Klubben skal sikre en god og konstruktiv
konflikthåndtering, hvor selve konflikten løses.
 Nysgerrige voksne som er til at tale med, også om de
svære ting.
 Skabe den nødvendige progression i aktiviteterne der
sikrer en bred tilslutning.
 Klubben bør danne ramme for at samværet foregår på
en nærværende og anerkendende måde.

Evalueringsspørgsmål

 Oplever både stærke og svage børn klubben som et
sted hvor der udvises nødvendig forståelse og accept af
den enkelte eller gruppen?
 Oplever børnene klubben som et sted der giver
mulighed for gode relationer og nye venskaber?
 Inklusion virker først når det enkelte barn føler sig
inkluderet. Gør de det?
 Oplever de voksne at visionen er inde for rækkevide?
 Ønsker børnene at deltage i de traditionelle aktiviteter
klubben igangsætter?

Dokumentationsmetode

Klubben vil indsamle forskellige former for dokumentation,
alt efter hvilket tema der arbejdes med. Billeder og film vil
blive en af de fremherskende dokumentationsmetoder.
Her vil vi blandt andet gøre brug af det materiale der
fremstilles af børnene selv i forbindelse med
digitaliseringen.
Vi vil gøre brug af interviews, spørgeskemaer og lign som
sekundær dokumentation, herunder observationer og
praksisfortællinger. Sidst, men ikke mindst vil vores
evalueringer af aktiviteterne indgå som en del af vores
dokumentation, herunder TPL-skemaer.
En del af vores dokumentation vil bliver lagt ud på Mit
Børnehus og klubbens Facebookside.

Udviklingsområder

Igangsætte og tilrettelægge forløb der understøtter emner
inden for læreplanstemaet og som giver børnene viden
inden for en række livskompetencer. Herunder kunne
evnen til at leve i spændingsfeltet mellem jeg og vi sættes
i spil.

Særlige indsatser

Sikre børn i udsatte positioner, i det omfang det kan lade
sig gøre, for at de også opnår læringsmålene.
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Tema Omsorg, tryghed og trivsel 2014 - 2016
Vision

Klubben bør danne rammerne for at det enkelte barn føler
sig tryg og er glad for at komme i klubben. Rammerne skal
give mulighed for en indholdsrig og varieret hverdag. Det
skal være muligt at danne og udvikle venskaber og
relationer til de andre børn og de voksne i klubben. De
voksnes rolle er at socialisere, opdrage og drage omsorg
for alle børn i klubben.

Udfordring

 Rammerne i klubben skal kunne tilgodese nærværet til
det enkelte barn.
 At børnene føler sig trygge samt finder vores aktiviteter
indholdsrige, inspirerende og udfordrende.

Læringsmål

 At børnene har forståelse for egne handlinger og eget
liv. Herunder evnen til at forstå egne behov og sætte
egne grænser samt vide at andre børn har andre eller
lignende grænser og behov..
 At børnene opnår den nødvendige tryghed og trivsel i
klubbens fysiske rum samt i klubbens aktiviteter og i
samværet med andre børn og klubbens voksne.
 At alle børn føler sig inkluderet af både andre børn og
klubbens voksne.

Børnedigitalisering

Vi vil med udgangspunkt i temaet igangsætte aktiviteter
hvor vi ser muligheder for at visionen opnås. Disse
aktiviteter vil også indeholde digitale hjælpemidler såsom,
iPads, kameraer, og lignende. Disse hjælpermidler giver
mulighed for at give allerede kendte aktiviteter en ny vinkel
samt få børn med en anden tilgang til at deltage.

BMV

Klubben mangler at lave en fyldestgørende BMV. Det er
sket i det små hvor børnene er blevet inddraget i
demokratiske processer omkring specifikke emner.
Medindflydelse og muligheden for at præge egen hverdag,
ser vi som en vigtig del af klubbens fremtid, som vi derfor
sætter stor fokus på i den kommende tid. Vi ser det også
som et middel til at sikre fastholdelse af børnene i klubben.

Tegn på læring

 At den progression klubben har tænkt ind i de forskellige
aktiviteter tilgodeser størstedelen af klubbens børn, og
at den udvikling der kan opnås i klubben virker korrekt
og overkommelig for det enkelte barn.
 At børnene føler sig trygge i både voksenstyret og egne
aktiviteter.
 At børnene henvender sig til en voksen ved eventuelle
problemer.
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 At klubbens mangfoldige tilbud benyttes af en bred vifte
af børn.
 At alle klubbuens børn føler sig inkluderet i dagligdagen.

Konkrete initiativer

 Klubbens rammer skal give indtryk af at være et trygt og
omsorgsfuldt sted. Klubbens voksne skal med deres
adfærd vise børnene tillid, respekt og troværdighed og
derigennem være gode rollemodeller for den adfærd vi
forventer af børnene. Ligeledes udvises der
omsorgsfuldhed og nærvær fra de voksne og børnene
imellem.
 Sikre at de rolige hyggehjørne-områder i klubben bliver
bevaret.

Evalueringsspørgsmål

 Oplever børnene at aktiviteterne i klubben giver dem
løbende muligheder for at have en spændende hverdag
og trives de med dem?
 Oplever de voksne at visionen udleves i klubben?
 Udviser børnene omsorg for hinanden?
 Virker børnene trygge i klubben, og involverer de, de
voksne i deres liv?
 Føler børnene sig inkluderet af de andre børn og
klubbens voksne?

Dokumentationsmetode

Klubben vil indsamle forskellige former for dokumentation,
alt efter hvilket tema der arbejdes med. Billeder og film vil
blive en af de fremherskende dokumentationsmetoder.
Her vil vi blandt andet gøre brug af det materiale der
fremstilles af børnene selv i forbindelse med
digitaliseringen.
Vi vil gøre brug af interviews, spørgeskemaer og lign som
sekundær dokumentation, herunder observationer og
praksisfortællinger. Sidst, men ikke mindst vil vores
evalueringer af aktiviteterne indgå som en del af vores
dokumentation, herunder TPL-skemaer.
En del af vores dokumentation vil bliver lagt ud på Mit
Børnehus og klubbens Facebookside.

Udviklingsområder

 Skabe bedre rammer og større tryghed omkring
klubbens lokaler og udeområder.
 Større faglig viden indenfor fx inklusion til at spotte børn
i udsatte positioner.
 Både børn og voksne skal tale ordentlig med og om
hinanden, da det ikke er muligt at rumme/integrere
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nogen eller noget der er negativt omtalt.
Særlige indsatser
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Sikre børn i udsatte positioner, i det omfang det kan lade
sig gøre, for at de også opnår læringsmålene.

Samarbejde og ansvarlighed 2014-2016
Vision

Børnene i klubben bør tage ansvar for egne og fælles
handlinger og acceptere gældende normer og almindelige
samfundsregler. Børnene skal have indsigt i værdien og
vigtigheden af samarbejde børn og børn imellem, samt
imellem børn og voksne.
Klubben og de voksne skal være medhjælpere til at børnene
opnår en større ansvarlighed og større selvstændighed.

Udfordring

 At få børnene til at forstå vigtigheden i at tage et ansvar i
dagligdagen, både på egen hånd og i gruppen. At
fasholde og motivere børnene så de forstår deres egen
rolle i fællesskabet.
 At børnene lærer og forstår at tage hensyn og udskyde
egne behov og tilgodese andres behov.

Læringsmål

 At give de større børn i klubben ansvar for at videregive
vigtig information til de mindre klubbørn (fx ved kolonier,
oprydning, klubbens aktiviteter regler og lign.)
 At børnene ønsker at være inddraget i beslutningerne der
tages i klubbens dagligdag (fx indkøb, indretning og lign.)
 At børnene står til ansvar for egne og gruppens
handlinger samt overholder regler og aftaler, herunder
samarbejde om at løse mindre konflikter i deres
indbyrdes leg eller aktiviteter.

Børnedigitalisering

Vi vil med udgangspunkt i temaet igangsætte aktiviteter hvor
vi ser muligheder for at visionen opnås. Disse aktiviteter vil
også indeholde digitale hjælpemidler såsom, iPads,
kameraer, GPS, PC, metaldetektorer og lignende. Disse
hjælpermidler giver mulighed for at give allerede kendte
aktiviteter en ny vinkel samt få børn med en anden tilgang til
at deltage.

BMV

Klubben mangler at lave en fyldestgørende BMV. Det er sket
i det små hvor børnene er blevet inddraget i demokratiske
processer omkring specifikke emner. Medindflydelse og
muligheden for at præge egen hverdag, ser vi som en vigtig
del af klubbens fremtid, som vi derfor sætter stor fokus på i
den kommende tid. Vi ser det også som et middel til at sikre
fastholdelse af børnene i klubben.

Tegn på læring

 At børnene besidder redskaber til at løse egne mindre
konflikter.
 At børnene igangsætter aktiviteter i samarbejde med
andre børn.
 At børnene selv tager initiativ.
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 At børnene selv siger til og fra overfor andre børn (forstår
egne grænser).
 At børnene via medinddragelse udviser medansvar for
klubbens ting, aktiviteter og lign.
 At det enkelte barn og/eller gruppen kan vise
hjælpsomhed samt empati.
Konkrete initiativer

 Klubben vil gøre mere brug af børnemøder. Både
planlagte og spontane møder. Ligeledes skal der
afsættes tid i hverdagen til at tage et ad-hoc møde med
børn som af den ene eller anden grund har et problem
eller en konflikt.
 Klubbens voksne skal via egen adfærd, bla. ved at være
autentiske og tydelige, skabe den tryghed der skal til for
at børnene opsøger og ønsker at være i klubben.
 At passe på klubbens ting, deltage i oprydning og
acceptere regler og aftaler, bør være en naturlig del af
børnenes dagligdag i klubben.

Evalueringsspørgsmål

 Agerer børnene ansvarsfuldt når de får tildelt et
ansvarsområde?
 Fungerer børnenes samarbejde på en anerkendende og
respektfuld måde uden en voksens tilstedeværelse?
 Tager børnene ansvar for klubben og for hinanden?

Dokumentationsmetode Klubben vil indsamle forskellige former for dokumentation,
alt efter hvilket tema der arbejdes med. Billeder og film vil
blive en af de fremherskende dokumentationsmetoder. Her
vil vi blandt andet gøre brug af det materiale der fremstilles
af børnene selv i forbindelse med digitaliseringen.
Vi vil gøre brug af interviews, spørgeskemaer og lign som
sekundær dokumentation, herunder observationer og
praksisfortællinger. Sidst, men ikke mindst vil vores
evalueringer af aktiviteterne indgå som en del af vores
dokumentation, herunder TPL-skemaer.
En del af vores dokumentation vil bliver lagt ud på Mit
Børnehus og klubbens Facebookside.
Udviklingsområder

 Bruger de ældre klubbørn til at videregive normer, regler
og aftaler til de yngre klubbørn.
 Lade både voksne og de ældre klubbørn være
rollemodel/ambassadør for klubbens dna.
 Børnene skal være endnu bedre til at tage ansvar og
evne at viderebringe og vedkende sig klubbens regler,
værdier og aftaler.
 De voksne skal lære at kunne lempe lidt på kontrollen.
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Særlige indsatser

Sikre børn i udsatte positioner, i det omfang det kan lade sig
gøre, for at de også opnår læringsmålene.
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Krop, sundhed og bevægelse 2014-2016
Vision

Klubben skal danne ramme og give mulighed for at børnene
kan udvikle sig indenfor bevægelse, motion og motorik,
både igennem leg og sports- og bevægelsesaktiviteter. Vi vil
forsøge at være et naturligt bindeled til omkringliggende
idrætsforeninger. Ligeledes skal børnene opnå forståelse for
sund mad samt viden om den udvikling deres krop
gennemgår i perioden fra barn til tidlig teenager.

Udfordring

 At de voksne har kompetencen til, at kunne fortælle om
de sundhedsmæssige aspekter i dette tema.
 At indgå i et struktureret samarbejde med de
omkringliggende idrætsforeninger.

Læringsmål

 At give børnene i klubben en viden om at det er naturligt
at dyrke motion og bevæge sig.
 At børnene oplyses om sund levestil således de tidligt
bliver bevidste om forebyggelse af livsstilssygdomme.
 At børnene får kendskab og viden om den udvikling deres
krop gennemgår i aldersperioden 10 – 14 år (fra barn til
teenager).
 At de opbygger relationer med andre børn gennem leg,
bevægelse og sport, på tværs af alder og køn.

Børnedigitalisering

Vi vil med udgangspunkt i temaet igangsætte aktiviteter hvor
vi ser muligheder for at visionen opnås. Disse aktiviteter vil
også indeholde digitale hjælpemidler såsom, iPads,
kameraer, GPS, PC, metaldetektorer og lignende. Disse
hjælpermidler giver mulighed for at give allerede kendte
aktiviteter en ny vinkel samt få børn med en anden tilgang til
at deltage.

BMV

Klubben mangler at lave en fyldestgørende BMV. Det er sket
i det små hvor børnene er blevet inddraget i demokratiske
processer omkring specifikke emner. Medindflydelse og
muligheden for at præge egen hverdag, ser vi som en vigtig
del af klubbens fremtid, som vi derfor sætter stor fokus på i
den kommende tid. Vi ser det også som et middel til at sikre
fastholdelse af børnene i klubben.

Tegn på læring

 At børnene opsøger og vil deltage i de
bevægelsesorienterede aktiviteter.
 At børnene selv snakker om og udviser sund levestil.
 At børnene med lyst og glæde, selv igangsætter
aktiviteter med fokus på bevægelse.
 At børnene opnår indsigt i egen krops udvikling og måder
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at tackle det på.

Konkrete initiativer

 Vi har autentiske, dedikerede og motiveret voksne som
igangsætter aktiviteter med motion og bevægelse i
højsædet.
 Vi sikrer at aktiviteterne rammer bredt og at niveauet
tiltaler alle (alternativt niveauopdele aktiviteten så alle kan
deltage).

Evalueringsspørgsmål

 Opsøger og efterspørger børnene klubbens aktiviteter
som har fokus på bevægelse?
 Igangsætter børnene selv aktiviteter med fokus på
bevægelse?
 Efterspørges sund mad i klubbens café?
 Opsøger børnene selv viden om egen krops udvikling?

Dokumentationsmetode Klubben vil indsamle forskellige former for dokumentation,
alt efter, hvilket tema der arbejdes med.
Billeder og film vil blive en af de fremherskende
dokumentationsmetoder. Her vil vi blandt andet gøre brug af
det materiale der fremstilles af børnene selv i forbindelse
med digitaliseringen. Vi vil gøre brug af interviews,
spørgeskemaer og lign som sekundær dokumentation,
herunder observationer og praksisfortællinger. Sidst, men
ikke mindst vil vores evalueringer af aktiviteterne indgå som
en del af vores dokumentation, herunder TPL-skemaer.
En del af vores dokumentation vil bliver lagt ud på Mit
Børnehus og klubbens Facebookside.
Udviklingsområder

 Børnene skal opnå et sundt og naturligt forhold til kost,
motion og egen krop (herunder seksualitet).
 De skal blive bevidste om faldgruberne i forbindelse med
forkerte kostvaner, herunder hvad er godt og skidt,
sundt/usundt.
 Vi vil give dem indsigt i værdierne ”lidt men godt” og ”alt
med måde”.

Særlige indsatser

Sikre børn i udsatte positioner, i det omfang det kan lade sig
gøre, for at de også opnår læringsmålene.
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13. Evaluering af læreplanen for 10 - 14 års området 2012-2014
Kultur, æstetik og relationer 2012-2014
Børnene deltager i og viser interesse for de aktiviteter, som
omhandler traditioner samt udtryksformer.

Hvilket læringsmål
evalueres?

Fotos, video og efterfølgende samtaler med børnene.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

Ja. I forsøget på at tilbyde alsidige aktiviteter lykkedes det at
give børnene forskellige oplevelser i løbet af året i klubben.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Ja.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

Til det helt konkrete eksempel, vores Haloen-fest, blev især
billeder og efterfølgende samtaler med børnene en stor
værdi for vores viden omkring kommende arrangementer af
lignende karakter. Både børnenes forventninger, herunder
glæden til festen blandet med usikkerhed for hvor
forskrækket de ville blive til festen, samt deres snak om
kostumer inden festen til hvor fed festen havde været og
hvem der var blevet forskrækket hvornår, gav os indsigt i
børnenes måde at reagere på op til og efter en fest i
klubben. Det gav os viden om hvorledes vi bør arrangere
store fester i klubben, således at børnene på samme tid føler
sig sikre og trygge, men også oplever festen som noget nyt
og for dem forholdsvis ubeskrevet blad, som udfordre dem i
deres samvær med deres kammerater.

Vurdering og
opfølgning

I det konkrete eksempel oplevede vi ikke særlige problemer.
Vi var klar over at Halloween-festen kunne udfordre nogle af
vores støttebørn, og i den forbindelse forberedt os på at én
af de voksne måtte gå fra for at støtte op om den gruppe
børn, hvis det blev nødvendigt. Men på dagen var det ikke
nødvendigt, alt forløb som planlagt uden problemer.

Særlige indsatser
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Omsorg, tryghed og trivsel 2012-2014
Børnene skal kunne give udtryk for om de finder hverdagen
indholdsrig og varierende.

Hvilket læringsmål
evalueres?

Samtaler med børnene i større og mindre grupper.
Postkasse til kommentarer og forslag.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

Til dels. Især omkring individuelle hensyn, har det været
svært at finde en gylden middelvej for hvornår en aktivitet
igangsættes eller om den skulle aflyses (fx ved for få
tilmeldte).

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Ja, om end de flest børn har svært ved at svare på om
Var det de rigtige
klubben overordnet set tilgodeser deres interesser. Det
evalueringsspørgsmål I
handlede ofte om dagen i dag eller den periode de netop var fik opstillet?
i. Det var svært for dem at evaluere klubben over en længere
periode.
Både de daglige samtaler og vores forslags-postkasse gav
god indsigt i børnenes tanker om klubben, og de aktiviteter vi
tilbyder børnene. Som nævnt tidligere, er tankerne hos
børnene meget i nuet, hvilket gør at de ikke altid for
reflekteret over klubbens tilbud i et større perspektiv.
Ligeledes gav det os viden om at mange aktiviteter var
tilfredsstillende, men at de enten blev afholdt på dage hvor
børnene skulle noget andet, eller at lysten til at deltage ikke
altid var til stede på trods af ønsket om det tidligere.

Vurdering og
opfølgning

Klubbens personale har talt særligt med vores støttebørn
omkring dagligdagen i klubben, og om de fandt vores
aktiviteter tilpasse udfordrende for dem.

Særlige indsatser
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Samarbejde og ansvarlighed 2012-2014
Børnene skal inddrages i og bevidstgøres om deres rolle for
at klubbens ting bevares i en god tilstand.

Hvilket læringsmål
evalueres?

Primært samtaler. Vi har også talt om dette emne i
forbindelse med børnenes forslag til indkøb af materialer og
lign.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

Ja. Dog har vi ikke været gode nok til at tildele børnene
ansvar for fx en aktivitet eller lign.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Ikke tilfredsstillende. Dette er rettet i den nye læreplan. Se
ovenstående.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

Vi har gjort meget ud af at fortælle børnene omkring deres
Vurdering og
rolle i at passe på klubbens, altså deres egne, ting. Netop
opfølgning
bevidstgørelsen af at klubbens ting faktisk er børnenes ting
har givet de fleste børn en forståelse for at fx bolde skal
tages ind om aftenen osv. Det har givet os viden om at vinkle
nogle af vores regler anderledes, således at de rammer
børnene i deres eget sprog og i deres højde.
Dog har netop muligheden for at tildele nogle børn et større
ansvar ved fx en aktivitet ikke været benyttet i tilstrækkelig
grad til at vi kan komme med en passende evaluering.
Vi har omkring dette læringsmål ikke haft brug for at
igangsætte særlige tiltag eller indsatser.

Særlige indsatser
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Krop, sundhed og bevægelse 2012-2014
Klubben vil via motion og bevægelse gøre børnene bevidste
om, at dette er en nem måde at bevare en sund krop og en
god måde at forebygge diverse sygdomme.

Hvilket læringsmål
evalueres?

Primært fotos.

Hvilke former for
dokumentation har I
anvendt?

Til fulde.

Opfyldte de konkrete
initiativer læringsmålet?

Ja.

Var det de rigtige
evalueringsspørgsmål I
fik opstillet?

Klubben har tilbudt en lang række af motions- og
bevægelsesorienteret aktiviteter igennem hele året. Faktisk
så mange forskellige at vi ikke har ordentlig tal på dem.
Derfor kan det overvejes om der skal laves et katalog over
gode aktiviteter med motion i højsædet. Dette til inspiration
for andre eller nye kolleger. Ligeledes kan vi her beskrive
hvorledes de enkelte aktiviteter udføres således der opnås
progression for børnene og de får en oplevelse af at være i
flow med aktiviteten.

Vurdering og
opfølgning

Vi har især overfor børn i udsatte positioner igangsat
aktiviteter der ikke var for krævende og vil tildele børnene
nederlag. Generelt har vi taget hensyn til alder, størrelse,
kunnen m.m. for at sikre at aktiviteterne med motion og
bevægelse blev modtaget med glæde og lyst.

Særlige indsatser
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