
Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. 
 
Kulturelle udtryksformer og værdier: 
 
Kulturen påvirker vores billede af verden, af os selv i forhold til verden og vore 
grundlæggende værdier. Gennem vores opvækst påvirkes vi af hvorledes kulturen og 
vores fælles kulturarv formidles. Det er de voksnes opgave, at formidle kulturen på en 
æstetisk måde, således at børnene får et nuanceret billede af verden og det der er 
anderledes som fordrer til en grundlæggende respekt. Børnene skal beriges kulturelt 
gennem alle deres sanser. 
 
7.1.1. Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur. 
 
1) Hvilke pædagogiske aktiviteter formidler vores kultur i børnehaven ? 
 
 - hvad mener vi kultur er. 
 - hvilke pædagogiske tiltag understøtter dette. 
 - hvorledes formidler vi vores kultur til børnene, forældrene og andre. 
 - hvordan formidler vi kulturelle forskelle og ligheder. 
 Aktiviteter; 

- kultur er bl.a. vores årsrytme, vores sangleg med gamle danske årstidssange, 
musik, dukketeater, udsmykning i børnehaven og årstidsbordet, alle vore 
årstidsfester, vor arkitektur, osv. 

 
2) Hvilke kulturelle udtryksformer anvendes indenfor og udenfor i børnehaven ? 
 
 - hvorledes tages der hensyn til børn med særlige behov. 
 - hvad er den kulturelle hensigt med ovennævnte. 
 - kunne det gøres anderledes, bedre, hvordan. 
 
7.1.2. Børn skal afprøve sig selv i forhold til et bredt spektrum af kulturelle 
udtryksformer. 
 
3) Hvilke pædagogiske aktiviteter fordre at børnene aktivt afprøver et bredt spekter af kulturelle 
udtryksformer ? 
 
 - hvad vil et bredt spekter sige i vores børnehave. 
 - hvilke kulturelle udtryksformer har vi i hverdagen - kunne der være andre. 
 - er vores kulturelle tilbud varieret nok. 

- vores kulturelle udtryksformer kunne være:  
Aktiviteter; 
ugerytmen: bevægelsesdag, maddag, maledag, bagedag osv.  
årstidsrytmen: male, klippe, sy, filte, male korn osv. som forberedelse til 
årstidsfesten.  



Materiale valg og legetøj i børnehaven. Vi har en æstetisk kultur, madkultur, 
udsmykningskultur, musikkultur, litteraturkultur, sprogkultur, måske endda 
tøjkultur osv. 
- de 4 elementer som gennemgående tema, både indenfor og udenfor. 

 
7.1.3. Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier herunder IT. 
 
4) Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for valg af materiale og redskaber i børnehaven ? 
 
 - begrund materiale valget i børnehaven, maling, træ, papir, stof, garn, osv.  

- begrund redskabs valg i børnehaven, blyanter, pensel, blokfarver, nål og 
tråd, væve, snitteknive, osv.  
- hvorledes har børnene adgang til disse, på eget initiativ.  

 
5) Hvilke overvejelser har pædagogerne/bestyrelsen omkring, at børnene skal have adgang til 
moderne medier herunder IT og hvorledes vil man forvalte på dette ? 
 

- diskuter gerne holdninger men skriv hellere intet end at påpege hvorfor 
ikke. Men det vil være godt at være forberedt på, hvordan man vil agerer på 
evt. pålæg om at integrere moderne medier og IT i børnehaven.  
- hvem skal løfte udgiftsbyrden? Kommunen eller børnehaven?  
Der står i DLO´s bog ”Måske har institutionen allerede en holdning til dette. Men 
muligvis giver bekendtgørelsen anledning til at den må revideres?” 
 Det er godt at være på forkant med begivenhederne og have taget stilling til 
hvordan man vil tackle dette. Men vi i arbejdsgruppen vil ikke opfordre til at 
man skriftligt beskriver dette i læreplanerne eller virksomhedsplanen, men 
derimod opfordre til at børnehaven kontakter sammenslutningen ved evt. 
pålæg om ovenstående. Vi tror at det vil have større gennemslagskraft hvis 
det er alle Rudolf Steiner børnehaver, der udtaler sig om deres forbehold til 
denne del af bekendtgørelsen. Man kunne anlægge det synspunkt, at dette 
påbud strider imod FN´s menneskerettigheder og den danske grundlov, om 
forældres frie valg til opdragelse af deres børn.   Begræns diskussionen til at 
være konstruktiv. 

 
7.2.1. At møde voksne, som sikrer at børn selv kan improvisere, omforme og 
eksperimentere. 
 
6) Hvorledes fordrer pædagogerne til at børnene improviserer, forvandler sig og er eksperimenterede 
i deres fantasi og leg ? 
 

- hvad vil det sige at fordre. At skabe rum - rollemodel - igangsætte, hvordan 
gør vi det i hverdagen. 
- er børnenes leg improviserende og forvandlende 
- er de voksne også gode til at improviserer og forvandle i hverdagen.   
-Hvad kunne der gøres for at gøre det endnu bedre. 



- er der muligheder for at være eksperimenterende. Som barn, som voksen, 
indenfor og udenfor. 
- er der i de ovennævnte 3 områder, en fremadskridende proces med alderen, 
dvs. udvikles evnerne med alderen for det enkelte barn, og hvordan støttes 
børn med særli ge behov i denne proces. 
Aktiviteter; 
- fantasi, forvandling og en bevægelig tankegang er måske netop kendetegnet 
for vores pædagogik, hele vores opdeling af indånding og udånding i løbet af 
dagen, vores sangleg, eventyrfortælling, valg af legetøj, vores i ndretning af 
både indenfor og udenfor. 

 
7.3.1. At have indflydelse på planlægningen og fælles kulturelle aktiviteter.  
 
7) I hvilke pædagogiske aktiviteter kan børnene have indflydelse på indholdet og hvorledes 
understøttes dette i hverdagen ? 
 
 - har børnene indflydelse på planlægningen af aktiviteter, hvornår, hvordan.  

- er der mulighed for at have indflydelse på f.eks. sanglegen, årstidsfesten, 
udsmykningen i børnehaven. 
- hvilke af disse aktiviteter som børnene kan have indflydelse på foregår 
indenfor og udenfor. 
- er der forskel på indflydelse alt efter alder. 
- er vi gode til at være lydhøre overfor børnenes input til forandring. 

 
7.3.2. At have tilstrækkeligt med tid som de selv disponerer over.  
 
8) Har børnene en oplevelse af, at de selv disponerer over tiden og hvordan understøtter vi 
pædagogisk dette ?  
 

- har børnene en fornemmelse af tid, skal de have det? Hvordan giver vi 
tidsangivelser, om lidt, om 10 min. eller den næste aktivitet igangsættes.  
- hvor megen tid har børnene reelt at disponere over i løbet af dagen, er det 
nok til at have en fornemmelse af at have tilstrækkelig med tid.  
- kunne vi blive bedre til at give mere tid, uden at det forstyrrer vores 
dagsrytme, hvordan og hvornår. 
- har de ældste børn en fornemmelse af tiden og dagens rytme,  er denne 
fornemmelse god nok, i forhold til at skulle begå sig i skolen.  
-Hvad kunne vi gøre for at forbedre denne fornemmelse af tid og skal vi det. 
- hvilke pædagogiske tiltag kunne fordre til at børnene har en positiv 
fornemmelse af at tiden, vi har tid nok. Er vi voksne gode til dette. 

 
7.3.3. At have rum hvor den kulturelle inspiration kan udfoldes. 
 
9) Hvordan arbejder vi pædagogisk på, at skabe fysisk og psykisk rum for børnenes inspirationer ? 
 



 - hvilke udendørs faciliteter som fordrer til kulturel inspiration er til rådighed. 
 - hvilke indendørs faciliteter inspirerer til kulturel udfoldelse.  

- hvad vil det sige at skabe psykisk rum, - rum til fordybelse eller mere aktive 
og pladskrævende aktiviteter.  
- hvilke pædagogiske tiltag sigter på, at sk abe kulturel inspiration hos 
børnene, i hverdagen, - i løbet af året. 
- kan børnehavens indretning (inde og ude) imødekomme de ønskede 
aktiviteter, - hvad skulle der til for at de kan imødekommes. 
- er der udendørs værksteder, bordplads, kroge at gemme sig  i, overdækkede 
værksteder / bordplads til ”dårligt” vejr.  
- er vi gode til at skabe fysisk rum til kulturel inspiration, hvordan og hvornår. 
- er vi gode til at skabe psykisk rum til kulturel inspiration, hvordan og 
hvornår.  

 
7.4.1. At de daglige rutiner brydes af særlige kunstneriske arrangementer.  
 
10) Hvilke pædagogiske tiltag tager sigte på kunstneriske arrangementer som bryder hverdagen ?  
 

- hvilken aldersgruppe kunne tænkes, at have gavn af kunstneriske  
arrangementer og hvordan bryde hverdagens rutiner.  
- musisk arrangement med besøg af én eller flere musikere, evt. lave et 
orkester med de ældste.  
- besøg af dukketeateret. 
- besøg af en billedkunstner, inspirere børnene til anderledes billedkunst.  
- lidt længere skovture for dem der skal starte i s kole. 
- vores årstidsfester, men især majfest og lanternefest er med til at bryde 
hverdagen, da forældrene deltager.  
- at vi tager på hjemmebesøg (bryder hverdagen for det enkelte barn). 
- at vi tager på bondegårdstur. 
- hvordan tager vi hensyn til børn med særlige behov og det at bryde 
hverdagens rytme for dem.  

 
7.4.2. At børn har værksteder med forskelligartede materialer og redskaber til rådighed.  
 
11) Hvilke pædagogiske aktiviteter giver børnene en oplevelse af forskelligartede materialer og 
redskaber, - indenfor og udenfor ? 
 

- hvilke værkesteder har børnehaven til rådighed, hvilke må børnene anvende 
på eget initiativ, hvilke kræver voksen deltagelse.  
- kunne der iværksættes andre værkstedsaktiviteter, hvordan.  
Aktiviteter; 
- forberedelserne til de forskellige årstidsfester giver børnene oplevelser med 
forskellige materialer og redskaber, - gækkebreve, påskeæg, pinsefugle i filt, 
majstang, høstfest hvor vi kærner smør og maler mel, osv. 



- er der nogle værksteder / aktiviteter som man må anvende når man er 3 år 
og andre når man er 6 år, f.eks. hvornår må man snitte med kniv. Osv. 


