
Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. 
 
Barnets alsidige og personlige udvikling: 
 
Barnets alsidige og personlige udvikling støttes og styrkes ved at der tages udgangspunkt i hvert 
enkelt individ og dets forudsætninger. Barnet skal opleve sig som forstået, set og accepteret af sin 
omverden og samtidig opmuntres til stadig udvikling gennem ægte interesse, engagement og 
kærlighed. Barnet skal opleve sig som noget ganske særligt som er vigtigt for helheden. At være en 
del af en helhed, er også at kunne integrerer sig i sammenhænge og stadig bevarer sin integritet. 
Omsorg og tryghed er nødvendigt for at barnet i sin egen takt, kan begynde at udforske 
omverden. Når den basale tryghed er opnået, kan barnet gennem sin nysgerrighed begynde at vise 
interesse for de andre børn og voksne og derved voksne ind i børnehavens store børnegruppe.  
 
2.1.1. Sociale og kulturelle erfaringer. 
 
1) På hvilke måder giver vi børnene oplevelse af at være værdifulde deltagere i hverdagen ? 
 

- Hvordan er omgangstonen  mellem voksne – børn, børn –børn, voksne – 
voksne.  
- Hvordan formidler vi rent praktisk, at barnet er en værdigfuld deltager.  

 - Er der overensstemmelse mellem hvad vi siger og hvad vi gør. 
 
2) Hvordan ”måler” / sikrer vi, at børnene udvikler sig til hele mennesker ?  
 
 - udvikler barnet sig som forventet    (”normale” udviklingstrin). 
 - Hvilke særlige tiltag er der omkring det enkelte barn. 
 - hvad gør vi hvis de ikke udvikler sig som forventet. 
 
3) Hvordan arbejder vi bevidst med at være rollemodeller for børnene ? 
 
 - kulturen i børnehaven. 

- vores omgangstone og væremåde smitter af på børnegruppen – børnene i 
mellem. 

 - set i forhold til barnets alder, gerne 3-årige, 4-årige og 6-årige.  
- de måder hvorpå børnene får sociale erfaringer på og de ønskede kulturelle 
værdier. 

 
2.1.2. Stærke og alsidige personer. 
 
4) Hvad vil det sige at være en alsidig personlighed ?  
 
 - De forskellige børnetyper. 

- Hvilke pædagogiske tiltag er rettet mod det enkelte barn. 
- hvordan iværksættes de i hverdagen – beskrivelse af procedure / proces i 
børnehaven.  



 
5) Hvordan udvikler vi børnene til at have forståelse, tolerance og respekt for andre ? 
 
 - at styrke forvandles til forståelse af medfødte evner. 
 - at give ”plads” til andre.  
 - at hvile i sig selv og bare ”være”.  
 - at undgå ensidig udvikling. 
 
 
 
 
2.1.3. Værdifulde deltagere. 
 
6) Hvordan sikrer vi, at børnene oplever sig selv som værdifulde og alle andre børn som lige så 
værdifulde ? 
 
 - værdien af fællesskab, være en del af en større helhed. Gensidig respekt.  

- at give børnene mulighed for ikke hele tiden at skulle føre sig frem – at blive 
eksponeret hele tiden. 

 
7) Hvorledes arbejder vi pædagogisk, så børnene følger udviklingstrinene og samtidig har ”plads” 
til den individuelle udvikling ? 
 
 - forståelse af det enkle barn – overser vi noget / nogle signaler. 

- udfordringer til alle alderstrin- barnets kompetencer, f.eks. de 6-årige 
drenge. 

 - at børnene udviser ansvar for sig selv og de andre børn. 
 - at de er omsorgsfulde og opmærksomme.  

- at børnene støttes i at udfordre sig selv, det kræver selvtillid og tillid til de 
voksne. 

 
8) Hvordan sikrer vi, at børnene oplever sig selv som holdt af og værdsat i alle situationer i det 
daglige ? (selvværd) 
 
 - også selvom barnet bliver vejledt, korrigeret/ irettesat eller skældt ud.  
 - skælde -ud politik i børnehaven ? ord valg, form og kropssprog. 

- mål for personalets ageren i omsorgs,- og kritik situationer, alt efter barnets 
personlighed, alder og aktivitet. 

 - rytme og ro for enhver pris? 
 - hvordan udvikler vi børnenes følelse af at være værdsat.  
 
9) Hvordan støtter vi / giver opbakning til, at børnenes nye idéer bliver ført ud i livet ?  
 
 - pædagogisk metode  - støtte hvordan? Opbakning hvordan? Og til hvad? 
 - pædagogisk praksis  - hvordan give tid og rum til dette i hverdagen. 



- hvordan kædes det sammen med nøgleaktivitet i børnehaven. 
 - Er vi fleksible og kan vi være impulsive mht. til indhold i sangleg, eventyr, 
ugerytmen m.v. hvordan kommer det til udtryk ? 
 

2.2.1. At erfare sig ansvarligt passet på. 
 
10) Hvordan sikrer vi, at hvert enkelt barn bliver set og får støtte til at udvikle sig ? 
 

- set helt bogstaveligt, tilkendegivet, føler sig aflæst – forstået verbalt og 
nonverbalt. 
- den bevidste pædagogiske indsats for, at få barnet fra et udviklingstrin til et 
andet. 

 
2.2.2. At erfare sig holdt af og at erfare sig værdsat som en del af fællesskabet.  
  
11) Hvordan udvikles barnets kendskab til sig selv i hverdagen ?  
 

- hvorledes sikre vi, at børnene har oplevelser i hverdagen, hvor de får svar på     
spørgsmål om; 
- hvem er jeg, hvordan er jeg , hvad er jeg god til og mindre god til.  

 - hvem kan jeg bedst lide at lege med? til aktive lege? til stille lege?  
- hvor er mine grænser? hvordan sætter jeg mine grænser og oplever jeg at 
blive støttet af de voksne i dem. 
 

12) Hvordan giver vi barnet oplevelser af, at de føler sig genkendt og husket ? 
 
- hvad er min historie? hvem er mine forældre. Mine søskende.  
 -  hvor bor jeg. ved de voksne hvordan der ser ud der hvor jeg bor. 
Eksempel: 

 - fødselsdagseventyret.  
– forældrene er synli ge i børnehaven. 

 
13) På Hvilken måder giver vi børnene oplevelser af, at være værdsat i fællesskabet?  
 
 - hvilke tiltag i hverdagen støtter børnene i, at være en del af en helhed. 

- hvordan giver vi børnene oplevelser af fællesskabet og at alle er lige me get 
værd.   


