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Denne lov er blevet suppleret af Slagelse center for dagtilbud, der har fastsat de 

overordnede mål og rammer.   

Målet med perioden barnet går i Dalmose Daginstitution er i tæt samarbejde med 

forældrene, at udvikle barnets selvværd og generelle udvikling, så barnet har 

mulighed for at udvikle sig til et helt menneske, som har mod på at komme videre i 

livet.  

Forældrebestyrelsen vil være med i udarbejdelsen af læreplanerne.  

Dalmose Daginstitution er en integreret institution som er normeret til 164 børn i 

alderen 0 – 12 år fordelt på vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Vi er en stor 

institution opdelt i mindre enheder. Vi arbejder tæt sammen og på tværs af stuerne. 

Dette gør at alle har kendskab til alle børn og alle børn kender de voksne. Det 

bevirker at alle   

Vi har en rød tråd fra vuggestue til klub med fokus på det enkelte barns udvikling og 

trivsel. Vi arbejder med tidlig opsporing i vuggestuen hvilket giver os en klart billede af 

hvad der skal arbejdes med hos det enkelte barn og evt. have det tværfaglige team 

med ind over. I   

Børn lærer forskelligt derfor tager Dalmose Daginstitution i deres pædagogiske 

arbejde udgangspunkt i det enkelte barn. Der udarbejdes årligt udviklingsplan for det 

enkelte barn som revideres efter behov. Dette er et vigtigt redskab for, at kunne 

tilrettelægge det enkelte barns læringsrum. Iagttagelserne danner baggrund for 

vores videre tilrettelæggelse, af vores pædagogiske arbejde.  Sikre at børn der 

kommer fra forskellige læringsmiljøer profiter af opholdet i Dalmose Daginstitution.   

I Dalmose Daginstitution er det vigtigt at børnene har medbestemmelse i deres 

dagligdag således, at de lærer medansvar og forståelse for demokrati.  

Dalmose Daginstitution beskriver i denne skrivelse, vores pædagogiske mål og vores 

faktiske praksis for børnehavebørn/vuggestuebørn/fritidshjemsbørn/klub.  

Vi tager udgangspunkt i de af ministeriet 6 udstukne indsatsområder:  

- Personlig udvikling  

- Sociale kompetencer  

- Sprog  

- krop og bevægelse  

- Natur og naturfænomener  

- Kulturelle udtryksformer og værdier  
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Under de forskellige beskrivelser af indsatsområderne, vil i kunne læse hvorledes 

personalet i Dalmose Daginstitution vil sikre, at børnenes potentialer og kompetencer 

bliver udviklet gennem målrettet pædagogisk arbejde.  

Endvidere kan i på måneds breve læse hvorledes det enkelte tema implementeres 

det daglige pædagogiske arbejde.  

  

Ordforklaring:  

Ageren: måden vi reagerer på - opfører os på.  

Empati: at kunne sætte sig ind i andres følelser vise medfølelse.  

Relationsdannelser: skabe venskaber.  

Kompetencer: evner, forudsætninger.  

Æstetik: arbejde med sine hænder- skabe noget af forskellige materialer (ler, papir 

osv.)  

Sådan inddrager vi børn med særlige behov:  

Målene for børn med særlige behov er de samme som for de andre børn.  

De voksne observerer barnet, for at finde ud af hvad deres behov er.   

De voksne tilrettelægger aktiviteter ud fra barnets behov.  

De voksne vil i det omfang det er muligt, gå fra med mindre grupper, hvor barnet 

med særlige behov inddrages  
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Uddybning af arbejdet med børn med særlige behov:  

  

Der er udviklingsplan på alle børn i Dalmose Daginstitution.  

  

Når personalet observerer et barn, der har nogle problemer, laves der en udvidet 

udviklingsplan der skal hjælpe. Dette gør vi på følgende måde:  

  

1: Personalet observerer barnet gennem et stykke tid.  

2: På et stuemøde beskrives problemet tydeligt. Der udfyldes fokus skema 

3: Vi tager en drøftelse om, hvad vi kan gøre. (Analyse cirklen) 4: Vi 

beskriver, hvilke tiltag vi vil fortage os.  

5: Vi evaluerer.  Hvordan gik det. Hvordan kommer vi videre. Finder evt. andre         

tiltag . Tvær fagligt fora. Pædagogisk inklusions vejlednings konsulent.  

  

Eksempel:  

Vi har et barn der sætter sig selv meget i centrum, er flagrende og skal have styr på 

alle andre børn.  

  

1. Vi observerer nogle problemer gennem længere tid, som vi syntes kan give 

barnet problemer i sociale sammenhæng, samt indlæringsproblemer.   

  

2. Vi observerer, at når der bliver sat aktiviteter i gang, vil barnet altid være den 

første. Når barnet laver noget, har det svært ved at koncentrere sig, fordi 

barnet er bange for, at de andre børn gør noget, får lov til noget, som barnet 

går glip af. Ved selvvalgte aktiviteter flagre barnet meget - er meget 

impulsstyret, og lader sig rive med i det de andre børn gør.  

  

3. Vi drøfter forskellige tiltag og kommer frem til følgende tiltag.  

  

4. Ved planlagte aktiviteter aftaler vi at prøve at lade barnet være nr. 3 i rækken. 

I selvvalgte aktiviteter sætter vi et minutur på 10 min og i den tid skal barnet 

blive ved sin aktivitet. Vi vil evaluere på næste stuemøde.  

  

5. Barnet er nu blevet rigtig trygt ved, at være nr. 3 i rækken. Vi prøver nu at 

sætte barnet som nr. 5. I de selvvalgte aktiviteter, har barnet stadig svært ved 

ikke at lade sig forstyrre, af de andre børn.  Her forsætter vi som hidtil uden at 

forlænge tiden. Vi evaluerer på næste stuemøde.  
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Brobygning mellem daginstitution og skole:  

  

Førskolegruppen arbejder med    

  

Kendskab til sig selv:   

- Hvad hedder jeg, hvor bor jeg, hvad hedder mine forældre og   søskendes 

navne, min fødselsdag m.m.  

  

Sociale spilleregler:   

- Kan vente på tur, tale en ad gangen, at kunne vinde og tabe i spil.  

  

Ansvarlighed/ selvhjulenhed:   

- At holde orden i garderoben, at kunne klæde sig af og på, klare 

toiletbesøg selv, holde orden på sin madpakke, så den Ikke ligger hos 

sidemanden m.m.   

  

1. Da alle børn skal i skole i det år de fylder 6 år, tager vi skoleparathedstest i 

september / oktober, samt udfylder brobygningsskema sådan at vi kan se, 

hvad vi skal arbejde hen mod i forhold til det enkelte barn.  

2. Forældrene indkaldes til orientering om hvordan testen er gået.  

3. Vi laver en fælles handleplan for det fremtidige arbejde med barnet.  

4. Der udarbejdes et skriftligt referat, der også gives til forældrene.  

5. Der fortages en ny test i marts / april.  

6. Der vil i juni være samtale med børnehave og forældre, og andre 

samarbejdspartere hvis det skønnes nødvendigt.  

I august op startes førskolegruppen, der skal sikre sammenhæng mellem 

daginstitution og skole  

I Dalmose Daginstitutions førskolepolitik Lægges der vægt på aktiviteter, som skal 

forberede børnene til skolen.  

  

• Trafiklære.  

• Sproglig opmærksomhed.  

• Kendskab til farver, former, rim og remser.  

• Koncentration ved højtlæsning.  

• Biblioteksbesøg.  

• Sociale færdigheder.  
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I skolegruppen er der også indlagt en fast ugentlig ”skoledag” på Dalmose skole i 

eget klasselokale. Indholdet i skoledagen er tilrettelagt i samarbejde med 

børnehaveklasse leder, indskolingslære og pædagog.  

   

  

  

  

  

Dokumentation:  

Vi udarbejder udviklingsplan for det enkelte barn.   

Vi vil dokumentere skriftligt ved at udarbejde dokumentations skemaer for et par 

udvalgte aktiviteter på vores stuemøder. På næste stuemøde vil vi så evaluere på 

disse aktiviteter. Vi indskriver i slagplan.  

Vi tager billeder som også i tekst viser hvad det er vi har arbejdet med.   

Vi vil fremvise produkter som børnene har lavet.  

Vi udarbejder sprogskemaer for det enkelte barn (TRAS) efter behov. Indsatsen vedr. 

sprogudvikling udarbejdes her fra.  

Vi orienterer dagligt om dagens aktiviteter via dagbog og infotavler.  

Vi udsender hver måned et nyhedsbrev for de enkelte grupper i institutionen.  

Vi vil jævnligt fremvise diasshow, med billeder fra vores dagligdag.  

  

Sådan bruger vi vores dokumentation og evaluering:  

  

Dokumentation skal kunne vise os om aktiviteten har haft den ønskede udvikling.  Er 

vi kommer rundt om alle indsatsområderne i læreplanerne. Dokumentationen 

bruges endvidere til, at personalet bliver bedre til at reflektere over eget og andres 

pædagogiske arbejde.   

  

Vi skal se både på pædagogisk praksis, på måden vi agere over for børnene og 

bruge vores dokumentation til at se på, om og hvor vi skal ændre vores fastsatte mål 

og egen praksis.  

  

Vi skal også gennem vores dokumentation, kunne vise vores forældre hvordan vi 

arbejder pædagogisk i Dalmose Daginstitution og hvad vi arbejder med.  
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Personlig udvikling  

Slagelse kommunes overordnede mål: 

Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt liv, trods forskellige 

forudsætninger.  

 Alle børn skal anerkendes som kærlige nysgerrige og eksperimenterende.  

Alle børn skal have mulighed for at udvikle selvindsigt og empati  

 Med udgangspunkt i børnemiljøplanerne sætter vi særlig fokus på:  

At give børnene stor selvtillid og et stort selvværd, som er en nødvendighed, for at 

turde binde an med livet og de udfordringer, som de vil møde livet igennem.  

At børnene i Dalmose daginstitution skal opleve, at de bliver taget alvorligt. De skal 

mødes af engagerede anerkendende voksne.  

At børnene skal sætte og følge egen udvikling, støttet og udfordret af de voksne, 

således at det enkelte barn mødes på eget niveau og udviklingstrin.  

At børnene skal turde udfolde sig som selvstændige individer, som selv tør tage 

initiativ.  

At børnene skal være i en tryg dagligdag, der støtter deres egen selvopfattelse.  

Sådan gør vi:  

Barnet mødes af tryghedsskabende, støttende og engagerede voksne, som sætter 

rammerne for dagligdagen og samværet i institutionen.  

De voksne giver barnet plads til at udvikle sit eget ego, inden for den fastsatte ramme 

for institutionen.  

Den personlige udvikling understøttes ved fælles aktiviteter(samling, spisning, fælles 

lege, ture, kulturelle oplevelser, motorik mm.)  
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De voksne fanger børnenes egne interesser og skaber derudfra, rum til egen 

udvikling.  F. eks ved at observere hvad der rør sig i børnegruppen.  

De voksne hjælper børnene til succesoplevelser, som derigennem giver dem 

selvværd og selvtillid.  

Der ud over mener vi i Dalmose Daginstitution, at personlig udvikling, er summen af 

alle de erfaringer som barnet gør sig inden for alle 6 indsatsområder.  

Eksempel på hvorledes de voksne understøtter børnenes egne interesser og 

kompetencer.  

Det er H.C. Andersen uge, og de største børn skal opføre klodshans som stangdukke 

teater. Børnene er selv med i hele processen, og får selv lov til at vælge, hvilken del 

de vil deltage i. På denne måde laver de noget som de ved de kan, uden at blive 

usikre på sig selv. Dette bevirker succesoplevelser som giver barnet selvværd og 

selvtillid  

  

Sådan inddrages børn med særlige behov:  

Barnet møder voksne som har indsigt i dets vanskeligheder.  

De voksne hjælper barnet så de andre børn ikke ser det som anderledes.  

Eksempel:  

Vi laver et teaterstykke med instrumenter (de tre bukkebruse) hvor børnene skal 

illustrere de 3 forskellige bukkebruses styrke. Der er et meget uroligt barn, som ikke kan 

koncentrere sig om denne opgave. Barnet sættes sammen med en voksen og har til 

opgave at vise bukkebrusene frem og at smide sten i en spand vand, der illustrerer 

trolden, der falder i vandet. Dette er en opgave barnet kan klare og kan føle sig 

vigtig i fællesskabet. Dette er lig med succes og selvtillid.  

  

Sådan dokumenterer vi:  

Vi laver udviklingsplan for det enkelte barn, for derigennem at kunne se om vi har 

skabt et læringsmiljø for barnet, og for at dokumentere vores pædagogiske arbejde.   

Vi kigger jævnligt i vores dokumentationsmappe for at se, om vi jævnligt kommer 

rundt om temaet.  

Evaluering:  
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Vi vil ud fra vores udviklingsplan/dokumentationsmappe løbende evaluere på om 

målene for det enkelte barn er nået.  

Derud fra kan vi så se, hvor vi skal ændre vores pædagogiske praksis i forhold til det 

enkelte barn.  

  

  

  

  

Sociale kompetencer  

Slagelse kommunes overordnede mål: 

Alle børn skal have mulighed ofr at indgå i ligeværdige sociale fællesskaber.  

Vi skal skabe miljøer, hvor børn kan opbygge gode venskaber og udvikle sig både 

socialt og fagligt.  

Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.   

Med udgangspunkt i børnemiljøplanerne sætter vi særlig fokus på:  

At børnene støttes i at etablere og fastholde sociale fællesskaber.  

At børnene lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne 

begå sig i det offentlige rum.  

At børnene lærer at udvise empati over for andre, og acceptere, at vi alle er 

forskellige.  

At børnene lærer at takle konflikter på en god måde.  

Sådan gør vi:  

De voksne opmuntrer via kommunikation og kropssprog børnene til at deltage i 

sociale fællesskaber.  

De voksne bakker op om venskaber, også uden for institutionen.(legeliste)  

De voksne er rollemodeller for den gode sociale ageren.  

De voksne laver fælles aktiviteter, hvor samarbejde er i højsædet. ( Teaterforestilling 

ell. Lign. )   
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De voksne støtter børnene når konflikter skal løses, således at børnene selv er en del 

af konfliktløsningen.  

Eksempel på arbejdet med de sociale kompetencer:  

Det er vinter og ude på legepladsen er der masser af is, som de store drenge samler 

sammen. Efterhånden bliver de uvenner over hvis is der er hvis og om, hvem der har 

mest. En voksen bliver tilkaldt for at løse konflikten mellem de 4 drenge. Den voksne 

får forskellige forklaringer og siger “hvad skal vi gøre? “ jeg kan tage al isen eller i kan 

blive enige om hvordan i fordeler isen imellem jer. Efter lidt skænderier foreslår en af 

drengene at isen lægges i en bunke og de skiftes til at tage et hver. Alle går ind på 

det, de løste selv konflikten, med hjælp fra den voksne. Ingen gik derfra som tabere 

og de blev en stor erfaring rigere.  

Sådan inddrages børn med særlige behov:  

 De voksne medinddrager de socialt svage børns kompetencer i fælles aktiviteter, 

således at de andre børn kan få et nyt syn på barnet, og dermed også skabe 

mulighed for nye relationsdannelser.  

Eksempel:  

Et barn har svært ved at indgå i leg med andre børn. I stedet for at være med i legen 

driller han og forstyrrer de andre børns leg. En voksen starter en leg i køkkenet hvor 

barnet og et par andre børn inddrages. Når barnet gør, antaster til at spolere legen, 

griber den voksne hurtigt ind og får barnet på rette spor igen. Det bliver en positiv 

oplevelse både for barnet og de andre. Efter en del gange med voksenstyret leg, vil 

barnet opdage at han er med i et positivt fællesskab, at leg med børn uden drilleri 

kan være dejligt. Han for gennem den voksenstyrede leg gjort sig erfaringer med 

hvordan man positivt kan skabe kontakt med andre børn og indgå i et fællesskab.  

  

Sådan dokumenterer vi:   

 Vi laver udviklingsplan for det enkelte barn, for derigennem at kunne se om vi har 

skabt et læringsmiljø for barnet og for at dokumentere vores pædagogiske arbejde. 

Vi kigger jævnligt i vores dokumentationsmappe om vi jævnligt kommer rundt om 

temaet.  

Evaluering:  

Vi vil ud fra vores udviklingsplan/dokumentationsmappe løbende evaluere på om 

målene for det enkelte barn er nået.  
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Derud fra kan vi så se hvor vi skal ændre vores pædagogiske praksis i forhold til det 

enkelte barn.  

  

  

  

  

  
  

  

Sproglig udvikling  

Slagelse kommunes overordnede mål: 

Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog, ordforråd og begrebsforståelse 

gennem hverdagens aktiviteter.  

Barnet skal udfordres på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige 

kommunikationsformer.  

Barnet skal lære at bruge sproget i den kontekst barnet er i.  

Med udgangspunkt i børnemiljøplanerne sætter vi særlig fokus på:  

At styrke børnenes sproglige kompetencer.  

At opnå sproglige forudsætninger for, at udtrykke hvad de mener, og blive forstået af 

andre.  

At udvikle børnenes sprog gennem daglige aktiviteter.  

At børnene lærer at tolke og forstå sammenhængen mellem kropssprog, mimik og 

tale.  

Sådan gør vi:  

Vi laver sprogskema  (TRAS) efter behov.  

De voksne støtter børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser de har i 

dagligdagen.  

De voksne støtter børnene i deres forståelse af de begreber og regler, der gælder for 

det talte sprog.  



  12  

De voksne udfordrer børnene til at udtrykke sig på mange forskellige måder.  

De voksne styrker børnenes sproglige opmærksomhed, gennem leg med rim og 

remser, sanglege, spil, rytmik, musik, almindelig samtale ved spisebordet, højtlæsning 

mm.  

  

Eksempel på hvordan vi bruger sproget i hverdagen:  

Børnene samles hver dag før der spises, her bliver der sunget, snakket og lyttet. 

samlingen er til dels styret af en voksen, men bliver tilrettelagt efter børnenes 

interesser i den givne situation.   

  

Sådan inddrages børn med særlige behov:  

De voksne tilrettelægger specielle aktiviteter for de børn med særlige 

sprogvanskeligheder.  

Vi kører sproggrupper fast hver uge.  

Eksempel:  

Et barn har meget svært ved at udtale s lyden i starten af et ord. De voksne laver et 

spil hvor en masse s-ord inddrages. Her efter spilles dette spil ofte med barnet og en 3 

til fire andre. De voksne laver også mundmotoriske lege med alle børn eks. ved 

samling.  

  

Sådan dokumenterer vi:  

Vi laver udviklingsplan for det enkelte barn, for derigennem at kunne se om vi har 

skabt et læringsmiljø for barnet og for at dokumentere vores pædagogiske arbejde.   

Vi laver sprogskemaer efter behov.  

Se i øvrigt indledning.  

  

Evaluering:  

Når vi evaluerer på sproget bruger vi TRAS -skemaer, samt 

udviklingsplan/dokumentationsmappe for det enkelte barn.   
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Kulturelle udtryksformer og værdier:  

Slagelse kommunes overordnede mål:  

Glæden ved kunst og kultur skal stimuleres.  

Barnet skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, 

som kan bruges i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet.  

Barnet skal møde pædagogisk personale, der selv er aktive kulturbrugere og støtter 

barnet i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et breds 

spekter af kulturelle udtryksformer.  

Med udgangspunkt i børnemiljøplanerne sætter vi særlig fokus på:  

At børnene tilegner sig viden om sin egen kulturelle arv.  

At børnene får kendskab til andre kulturer og levemåder.  

At børnene tilegner sig viden og erfaring omkring forskellig æstetisk skaben.  

At børnene får mulighed for at stifte bekendtskab med og opnå erfaring i brugen af 

forskellige materialer.  

  

Sådan gør vi:  

De voksne vil gennem afholdelse af højtiderne, ved fortælling, sanglege m.m. give 

børnene indsigt i egen kultur.  

De voksne skaber et miljø, der giver børnene lyst til at være kreative, bl.a. ved selv at 

være engagerede i aktiviteter der sætte i gang.  

De voksne vil sørge for at der er et stort udvalg af materialer, således at muligheden 

for æstetisk skaben bliver bred og alsidig.  
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Børnene har en personlig mappe hvor de voksne løbende sætter deres malerier og 

tegninger ind.  

Eksempel:  

I forbindelse med et H.C. Andersen projekt har vi læst eventyr, snakket om at han var 

dansker, talt om betydningen af eventyrene, set klodshans på teater og 

efterfølgende opført klodshans, som stangdukke teater. Her er integreret en del 

forskellige ting. Egen kulturelle arv, forskellige æstetiske udtryksformer samt 

materialekendskab  

  

Sådan inddrages børn med særlige behov:  

De voksne skaber situationer som de ved barnet kan magte, evt. ved at give barnet 

færre valgmuligheder De voksne sørger for at barnet ikke bliver udsat for situationer 

som kan give kritik fra de andre børn.  

Eksempel: I forbindelse med et forårsprojekt, vil vi opføre et teaterstykke og der skal 

laves nogle kulisser. Der kan være store flader, der skal males såsom himlen, en 

trækrone med æbler m.m. Vi har barnet med motoriske vanskeligheder. Vi ved at 

barnet maler voldsomt og ud over stregerne. Her kunne vi give barnet følgende valg 

af opgaver, som at male himlen eller trækronerne. Mens malingen af æblerne går til 

et andet barn.  

Barnet kan udføre opgaven uden kritik fra de andre børn. Barnet udfører en opgave 

der er nødvendig for helheden og barnet får succes.  

  

Sådan dokumenterer vi:  

Vi laver udviklingsplan for det enkelte barn, for derigennem at kunne se om vi har 

skabt et læringsmiljø for barnet og for at dokumentere vores pædagogiske arbejde.   

  

Evaluering:  

. Vi vil ud fra vores udviklingsplan/dokumentationsmappe løbende evaluere på om 

målene for det enkelte barn er nået.  

Derud fra kan vi så se hvor vi skal ændre vores pædagogiske praksis i forhold til det 

enkelte barn.  
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Natur og naturfænomener  

Slagelse kommunes overordnede mål:  

Barnet skal have mulighed for at opleve glæde ved naturen og udvikle respekt for 

natur og miljø.  

Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem mennesker og naturen.  

Barnet skal have mulighed for at få mange forskelligartede erfaringer med naturen 

og naturfænomener, samt opleve naturen som et rum for at udforske verden.  

Med udgangspunkt i børnemiljøplanerne sætter vi særlig fokus på:  

At give børnene mulighed og glæde ved at færdes i naturen.  

At give børnene kendskab til miljøet og naturens sammenhænge.  

At give børnene forståelse for at de selv er en del af naturen, og også selv skal være 

med til at værne om miljøet.  

At give børnene indsigt i forskellige processer i naturen.  

  

Sådan gør vi:  

Vi er ude hver dag.   

To måneder om året arbejder vi med emnet. Disse uger er med til at give børnene 

indsigt i naturen, og vækker en undren og spørgelyst omkring natur og 

naturfænomener.   

Nærmiljøet bliver brugt i det omfang som det er muligt.  
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De voksne er rollemodeller i læringen omkring hvordan vi skal passe på naturen. Bla 

sortere affald.  

De voksne benytter sig af forskellige situationer, til spontant at tage forskellige emner 

op omkring natur og naturfænomener.  

De voksne laver sammen med børnene forskellige former for forsøg, f.eks. en 

sneglefarm  

  

  

  

Eksempel:  

På en tur i lokalområdet, finder børnene blade fra forskellige træer og deres frugter. Vi 

taler om hvad der er spiseligt og ikke spiseligt, og om hvilke dyr der spiser disse frugter. 

Vi taler også om at disse frugter/ frø kan blive til nye planter og at det er vigtigt at der 

kommer nye, så vi og dyrene har noget at leve af. På denne lille tur i lokalområdet 

har børnene fået et lille indblik i hvordan naturen skaber sig selv, og om hvordan 

planter, mennesker og dyr er afhængige af hinanden.  

  

Sådan inddrages børn med særlige behov:  

De voksne finder ud af hvor barnets interesser er, og tilrettelægger aktiviteter ud fra 

barnets interesser.  

Eksempel:  

De voksne har fundet ud af at et barn som ellers ikke interessere sig meget for naturen 

er vild med grise han elsker at lege med plasticgrise og se grise i bøger, dog er hans 

viden om grise meget minimal. Han ved hvordan en gris ser ud og at den siger øf. Til 

samling snakkes der så om grise. Hvordan grisen lever hvad den spiser, at en han, hun 

og en unge hedder noget forskelligt og også hvad grise bruges til. Her har vi sår 

været kort rundt køn, forholdet til mennesker og også lidt om fødekæden. Da dette 

er noget som barnet interessere sig for, har han været mere opmærksom end ellers 

og forhåbentlig er der skabt interesse for at vide mere om andre ting i naturen   

  

Sådan dokumenterer vi:  

Vi laver udviklingsplan for det enkelte barn, for derigennem at kunne se om vi har 

skabt et læringsmiljø for barnet og for at dokumentere vores pædagogiske arbejde.   
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Evaluering:  

Vi vil ud fra vores udviklingsplan/dokumentationsmappe løbende evaluere på om 

målene for det enkelte barn er nået.  

Derud fra kan vi så se, hvor vi skal ændre vores pædagogiske praksis i forhold til det 

enkelte barn.  

Vi vil ud fra vores dokumentationsmappe jævnligt tjekke op på om vi når rundt om de 

fastsatte mål.  

  

  

  

Krop og bevægelse  

Slagelse kommunes overordnede mål:  

Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæden ved sin krop.  

Barnet skal i dagtilbudet sikres betingelser, der styrker den fysiske sundhed, herunder 

forhold som ernæring hygiejne og aktivitet.  

Barnet skal støttes i at udvikle motoriske færdigheder i både leg og tilrettelagte 

udfordringer.  

Med udgangspunkt i børnemiljøplanerne sætter vi særlig fokus på:  

At styrke børnene sanseligt og motorisk, så de får en bedre forståelse for kroppens 

muligheder og begrænsninger.  

At børnene oplever glæde ved og forståelse for deres egen krop, og oplever 

glæden ved at være i bevægelse.  

At børnene tilegner sig, med alle sanser den fysiske og sociale verden.  

At give børnene kropslig erfaring, som vil føre til bevidsthed om sig selv og deres 

kunnen  

At udfordrer børnene i varierede bevægelsesmiljøer, der udnytter de muligheder der 

ligger i f.eks. leg i naturen og årstiderne.  

  

Sådan gør vi:  
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De voksne skaber aktiviteter med kropslig udfoldelse, f.eks. dans og rytmik.  

De voksne giver børnene mulighed for at udforske deres omverden, såsom legeplads 

og nærmiljø.  

De voksne skaber mulighed for at børnene kan udvikle egen kropsbevidsthed. f.eks 

sange og højt læsning  

Eksempel.  

En tur på kælkebakken, er en stor udfordring for mange børn. At turde kravle op på 

toppen af bakken, for så at sætte sig på kælken og køre ned igen, kræver mod og 

giver børnene en forståelse af deres egen krops kunnen.  

  

Sådan inddrages børn med særlige behov:  

Der laves aktiviteter som tilgodeser barnets vanskeligheder.  

Barnet med vanskeligheder skal udfordres.  

Der laves aktiviteter enten med hele gruppen eller i mindre grupper.  

Eksempel:  

Vi har et barn der har det svært med grovmotorikken og er usikker på sin kunnen. Vi 

skal ud i naturen og der er forskellige steder at vælge imellem. Vi vælger området 

med færrest udfordringer for de andre børn, men passende for barnet. Vi leger 

fangeleg op og ned ad bakkerne.  

Her er der taget hensyn til barnet, men hele børnegruppen har haft det sjovt, og 

barnet får trænet. Barnet har trænet i et socialt sammenhæng, og barnet har haft en 

god oplevelse sammen med de andre børn.  

  

Sådan dokumenterer vi:  

Vi laver udviklingsplan for det enkelte barn, for derigennem at kunne se om vi har 

skabt et læringsmiljø for barnet og for at dokumentere vores pædagogiske arbejde.   

Evaluering:  

Vi vil ud fra vores udviklingsplan/dokumentationsmappe løbende evaluere på om 

målene for det enkelte barn er nået.  

Derud fra kan vi så se, hvor vi skal ændre vores pædagogiske praksis i forhold til det 

enkelte barn.  
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Evaluering 2015  

Vi har nu boet i vores institution i et år efter sammenlægningen af de to 

daginstitutioner Humlebien og Oasen.  

Arbejdet med læreplaner er en indgroet del af vores pædagogiske arbejde. Vi har 

god fokus på alle temaerne og arbejder systematisk med emnerne. Læreplanen har 

været et godt arbejdsredskab, og har skabt en fælles udgangspunkt for det daglige 

pædagogiske arbejde på de enkelte stuer.   

Vi har valgt, at arbejde med de enkelte læreplans temaer to mdr. af gangen for 

derved at skabe tid og ro til fordybelse.  

Vi målretter indholdet i temaet efter de forskellige alders grupper for derved, at kunne 

tilgodese aldersgruppens udviklings niveau.  

Efter en teknisk udfordring pga. sammenlægningen gik der nogen før vi kom i gang 

med slagplan. Dette er nu godt på vej og vi forventer, at der fremadrettet vil blive 

indskrevet beskrivelse af aktiviteter inden for de 6 temaer.   

Vi lægger forsat et stort arbejde i samarbejdet med Dalmose skole. Dette kan nu ses 

via læseprøven i 2. klasse som ligger 37 % over landsgennemsnittet. Vi arbejder forsat 

på at udbygge samarbejdet omkring indskolingen via fælles arrangementer og 

tværfagligt samarbejde.   

Dagplejen kommer fast hver anden uge hvor de deltager i fælles motorik aktivitet 

samt diverse teater arrangementer.   

Vi er i den forgangne periode blevet recertificeret som bevægelses institution og 

krop, bevægelse og sundhed er en del af vores hverdag.    

Arbejdet med sproggruppen er godt i gang og vi ser tydelige tegn på, at de børn 

som har sprogvanskeligheder højnes ved at deltage gruppen.  
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Vi har ikke prioriteret personalets uddannelse dette år grundet sammenlægningen og 

det store arbejde personale gruppen har lagt i at få opbygget et nyt fælles 

fundament.   

Perspektivering:  

Institutionen er kommet godt i gang og hverdagen fungerer. Vi vil via de redskaber 

og den høje pædagogiske faglighed som disse har skabt forsætte udviklingen af den 

pædagogiske praksis og kvalitet i vores dagtilbud.  

Vi vil forsat lægge et stort arbejde i at vedligeholde og udbygge et godt og tæt 

samarbejde med forældrene, til gavn for børn og institutionen. Herunder inddragelse 

og brug af forældre bestyrelsen.  

Det tværfaglige skal have særlig høj prioritet.   


