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Pædagogiske læreplaner i Gedsted Børnehus. 
 

På pædagogisk dag i januar 2018, besluttede personalet i Børnehuset at 
arbejde med vores læreplaner, velvidende at De nye styrkede læreplaner 

træder i kraft i løbet af 2018. Vi har lavet læreplanerne ud fra vores dagligdag, 
men også med tanke om de nye tiltag/krav der kommer.  

Læreplanerne tager sit afsæt i vores mission, vision og værdier.  
 

Mission 

 
Alle børn i Børnehuset skal have et godt børneliv, hvor de bliver så dygtige 

som de kan. 
 

Vision 
 

I Børnehuset ønsker vi, at skabe en tryg og oplevelsesrig hverdag, hvor både 
respekten for det enkelte barn og det inkluderende fællesskab er i centrum. Vi 

vil gerne være kendt som en institution, der er mangfoldig og hvor vi giver 
plads til forskelligheder. Vi vil skabe en kultur, der er udviklende og 

rammesættende, hvori vi tager hensyn til det hele barns udvikling. 
 

Børnehusets værdier. 
 

Der ligger rigtig mange værdier til grund for vores arbejde i Børnehuset. 

Værdierne er positive udsagn, som vi synes beskriver Børnehuset. Vi mener 
vores fornemmeste opgave er, at fremme børnenes hele udvikling. Vi mener 

ordet udvikling er helt fundamental for vores praksis. Derfor er alle vores 
værdier med udvikling for øje. 

 
Vi vil gerne udvikle og fremme: 

 inkluderende fællesskaber  
 selvstændige børn 

 omsorgsfulde børn 
 mangfoldigheden 

 æstetiske oplevelser 
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Alsidig personlig udvikling 
 

Læringsmål  
 

 Vores læringsmiljø understøtter, at alle børn udfolder og erfarer sig selv 
og hinanden på både kendte og nye måder, og på tværs af bl.a. 

aldersmæssige, kønsmæssige, sociale og kulturelle kategorier. 
 Vores læringsmiljø understøtter et samspil præget af tryghed og 

nysgerrighed, således at alle børn udvikler engagement, livsduelighed, 

gåpåmod og kompetencer til deltagelse, også i situationer, der kræver 
fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

 
Det enkelte barn skal lære, at forstå sine egne grænser for at kunne 

respektere andres. Derved opbygger vi barnets selvtillid og selvværd og barnet 
bliver i stand til at sige til og fra overfor andre.  

Det enkelte barn skal opleve sig selv som en betydningsfuld del af gruppen, for 
derved at føle sig tryg og inkluderet i fællesskabet.  

Børnene skal lære at udvise respekt for hinanden og for hinandens ting.  
Børnene skal gøres selvhjulpne og udvikle selvstændighed.  

 
Tegn på læring  

 
Vi ser børn som er inkluderet i fællesskabet og viser glæde.  

Vi ser børn som trives og har lyst at deltage i hverdagen.  

Vi ser færre konflikter blandt børnene. Vi ser børn der tør sige noget i f.eks. 
samling eller rollelege.  

Vi ser børn som udviser glæde, når de får opgaver de kan løse.  
Vi ser børn der udvikler sig gennem succesoplevelser og tør prøve nye 

udfordringer.  
 

Tiltag, aktiviteter og metoder  
 

Vi vil se på børnene individuelt og handle derudfra. Det gør vi ved at arbejde 
bevidst med deres stærke sider og styrke deres svage sider.  

Vi anerkender alle følelser og hjælper børnene med at give udtryk for dem, 
forstå dem og sætte ord på. F.eks. ved hjælp af rollespil.  

Vi styrker børnenes selvværd ved bevidst at give dem succesoplevelser og 
udfordrende oplevelser og ved at inddrage dem i dagligdagens gøremål.  

Vi vil styrke børnenes evne til at blive selvhjulpne og give det enkelte barn tid 

og mulighed for at udvikle sine kompetencer.  
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Kommunikation og sprog 
 

Læringsmål. 
 

 Vores læringsmiljø understøtter, at alle børn får mulighed for at udvikle 
deres sproglige kompetencer, der bidrager til at de kan forstå sig selv, 

hinanden og deres omverden. 
 Vores læringsmiljø understøtter, at alle børn gradvist udvikler deres 

sprog, så de opnår erfaringer med at sprogliggøre tanker, behov og ideer 

til brug i lærende, reflekterende og kreative fællesskaber.  
 

Vi vil bidrage til at børnene udvikler deres evne til at kommunikere og gå i 
dialog, både verbalt, nonverbalt og med forskellige æstetiske udtryksmidler. 

Det er vigtigt at barnet lærer at kommunikere, udtrykke sig, forstå andre, 
skabe venskaber, løse konflikter, eksperimenterer med sprog/ord, viden og 

erfaring. 
 

Tegn på læring: 
 

 At børnene bliver bedre til at løse konflikter 
 At børnene er deltagende, når vi har sproglige aktiviteter. 

 At børnene leger med sproget spontant. 
 At børnene bruger kroppen til at udtrykke sig. 

 At børnene tegner, maler og klipper af egen fri vilje. 

 
Tiltag, aktiviteter og metoder: 

 
 Samlingsposer 

 Samtalebilleder/kort 
 Have bøger liggende fremme 

 Månedens rim/sang/bog 
 Have bogstaver/tal hængende 

 Lege med ord spontant 
 Digte historier sammen 

 Lave dukketeater/skuespil 
 Roller i sange/sanglege 

 Trin for trin/Fri for mobberi 
 Daglig læsning 

 Børn lytter til musik/danser og bliver præsenteret for andre sprog 

 Mindre grupper –dialog 
 Inddrage rummene som et læringsmiljø  

 Mere It.  
 Børnenes leg iagttages og guides/understøttes 

 Visuelle udtryksformer 
 Fast kontakt med talepædagogen  

 Dialogisk læse/sprog grupper 
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Krop, sanser og bevægelse 
Læringsmål:  

 
 Vores læringsmiljø skal understøtte, at børnene lærer deres krop at 

kende og hvordan man bruger den. De skal have mulighed for at 

eksperimentere med kroppen og finde glæden ved at bruge deres krop 

motorisk, samt at vi laver de fysiske rammer, så de indbyder til 

kropsligudfoldelse. 

 Vores læringsmiljø skal understøtte, at børnene skal udvikle respekt for 

egen og andres kropslighed. Børnene skal have mulighed for at udvikle 

deres sanser ved at eksperimentere med forskellige ting og materialer   

Tegn på læring: 

 
 At vi kan se at børnene udvikler sig både fin-og grov motorisk 

 At børnene bliver glade og viser interesse når vi skal laver motoriske 

aktiviteter 

 At børnene selv søger nye motoriske udfordringer 

 Børnene gerne vil i multirummet og bruge deres krop 

 At de begynder at bruge de forskellige redskaber på legepladsen til 

motoriske lege. 

 

Tiltag, aktiviteter og metoder: 
 

 Lave forskellige fangelege (Ståtrold, Fangehale, spark til dåsen) 

 Vi tager i svømmehallen hver uge. 

 Vi går ofte i gymnastiksalen, for at lege med redskaber og kravler i 

ribber 

 Lave motorikbane i multirummet 

 Lave forskellige sanglege med bevægelse 

 Vi klipper og tegner 

 Vi går i værkstedet og lærer at save og hamre 

 Vi laver voksenstyret slåskamp 

 Vi prøver at indrette legepladsen, så den er motorisk udfordrende og har 

redskaber der indbyder til at bruge sin krop motorisk 

 Vi kører på mooncars og løbecykler 

 Vi opfordrer til at gå i bare tæer om sommeren 
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Kultur, æstetik og fællesskab 
 

Læringsmål:  
 

 Vi vil skabe læringsrum/fællesskaber, som tager udgangspunkt i Kultur 
og æstetik. Læringsmiljøet skal være medvirkende til at børnene kan 

danne deres egne individuelle æstetiske erfaringer. 
 Vores læringsmiljø skal være medvirkende til, at børnene bliver kulturelt 

stærke og mestre nogle grundlæggende færdigheder i at skabe æstetiske 

processer. 
 Vores læringsmiljø er præget af Sangglad profilen, og vi vægter, at alle 

børn får en større musik-og kulturforståelse.  
 

Tegn på læring:  
 

 At børnene synger/nynner umotiveret 
 Huske melodier/tekster 

 Lægge mærke til rytmer 
 Har mod til at stå frem og synge for andre 

 At børnene besidder viden om kultur/traditioner, normer, regler. 
 At børnene efterspørger forskellige arbejdsformer 

 At børnene viser respekt for fællesskabet fx ved at lytte når andre 
optræder. 

 

Tiltag, aktiviteter og metoder:  
 

 Maddage, årshjul, årets gang, dialogisk læsning, nationalitet, 
børnekultur, traditioner, legekultur 

 Kunst, kreativitet, udtryksformer, klippe, klistre 
 At koncentrerer sig til musik og slappe af, tegne til musik. 

sangsamlinger, optræde for andre og bruge instrumenter 
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Natur, udeliv og science 
 

Læringsmål:  
 

 Vores læringsmiljø skal understøtte naturoplevelser og brug af naturen. 
En forståelse og respekt for, at vi er en lille del af en større 

sammenhæng. Vores mål er, at børnene skal mærke glæden ved 
fordybelse. Opleve at slappe af i naturen, hvor der er højt til loftet og 

hvor man kan nyde stilheden. 

 Vores udendørs læringsmiljø skal være medvirkende til at børnene 
oplever et stærkere fællesskab, danner nye relationer og oplever færre 

konflikter 
 

Tegn på læring:  
 

 Glæde ved at være ude i alt slags vejr 
 Fordybelse i natur-aktiviteter 

 Når børnene stiller undrende spørgsmål 
 At børnene interessere sig for køkkenhaven  

  
 

Tiltag, aktiviteter og metode: 
 

 Vi har en køkkenhave, med radisser, kartofler, ærter mm.    
 Kigge efter dyrespor mm 

 Bruge mikroskoper og kigge på dyr mm under lup 
 Sneglevæddeløb 

 Eksperimentere med naturmaterialer 
 Børnene finder lyde i naturen, slå på træ, plaske med vand, lytte til 

fuglelyde osv. 
 Udflugter til vand og skov 

 Sanseleg med bind for øjnene  

 Læse bøger om dyr og natur 
 Arbejde med med begrebet ”science” 

 Regnmåler og termometer bruges i hverdagen 
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Social udvikling. 
 

Læringsmål 
 

 Læringsmiljøet understøtter, at alle børn trives og oplever at høre til i 

sociale fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource. 

 Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udvikler empati og relationer, 

der bidrager til demokratisk dannelse. 

Det er vigtigt at lære at lytte og respektere andre, og vide hvordan man er en 

god ven. Det enkelte barn skal anerkendes og respekteres som de personer, 
de er og de skal opleve at høre til i fællesskabet. Børnene skal opleve tryghed 

og tillid i deres relationer til både børn og voksne. Der er fokus på mobning og 
drillerier, så ingen børn holdes udenfor. Vi vil arbejde for at børn inddrages og 

opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.  
 

Tegn på læring 
 

 Børnene danner relationer og venskaber  

 At de kan løse en opgave i fællesskab 

 barnet tør tale i gruppen  

 børnene viser sine følelser 

 Barnet viser omsorg for andre  

Tiltag, aktiviteter og metode 

 
 Vi vil lave legegrupper 

 Vi laver børne-massage  

 Vi leger spejlleg 

 Vi er støttende og arbejder udfra barnets nærmeste udviklingszone. 

 Italesætte forskellige episoder  

 Fri for mobberi  

 Vi laver små legerum 

 Tid og rum til fordybelse 
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Dokumentation: 
 

Vi dokumenterer bla. gennem fotos i Børnehuset eller på facebook. Barnets 
udvikling ses bl.a. gennem barnets produkter, tegninger mm i Barnets mappe. 

Dokumentation af aktiviteter kan ses på vores info tavler og høres i de 
dialogiske samtaler mellem personale og børn/forældre. 

Vi bruger Kompetencehjulet til at dokumentere barnets læring og evt 
indsatsområder.  

 

Evaluering: 
 

Der sker en daglig evaluering af de pædagogiske aktiviteter mellem det 
pædagogiske personale. Ligeledes på de ugentlige stuemøder, månedlige 

personalemøder og årlig pædagogisk dag. I samarbejde med forældrerådet og 
forældrebestyrelsen evalueres de overordnede principper i Børnehuset. 

 
Børn i udsatte positioner:  

 
Vi søger til en hver tid den inkluderende tilgang omkring børn der er i udsatte 

positioner. Vi har en særlig forpligtelse overfor de børn og deres familier.  
 

2 sproget børn: 
 

Vi yder en særlig omsorg for de 2 sproget børn og deres familier. Vi er 

opmærksomme på, at de får informationer som de kan forstå. Vi laver 
sproggrupper hvor vi tilgodeser barnets udvikling og støtter deres ordforåd og 

udtale. Vi bruger ofte tolk til vores forældresamtaler.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 


