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Indsæt træ

Skovens pædagogiske læreplan
udgør rammen og den fælles
retning for vores pædagogiske
arbejde med børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse.

Formål for dagtilbud:
”Dagtilbud skal fremme børns trivsel,
læring, udvikling og dannelse, gennem
trygge og pædagogiske læringsmiljøer,
hvor legen er grundlæggende, og hvor
der tages udgangspunkt i et
børneperspektiv.
Dagtilbud skal i samarbejde med
forældrene give børn omsorg og
understøtte det enkelte barns trivsel,
læring, udvikling og dannelse samt
bidrage til, at børn får en god og tryg
opvækst”
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HVEM ER VI OG HVAD VIL VI
Skoven er en integreret daginstitution for børn fra 0 til 6 år og vi har to huse – afdeling Bøg og afdeling Gran med
540 m imellem sig og vi er heldige at have mellem 100 -120 børn.
Vi ønsker at være et attraktivt pædagogisk tilbud, som forældre og medarbejdere søger. Vi vil have nærværende
voksne, der har en god kontakt til børnene og gennem en anerkendende tilgang sørger for, at børnene udvikles
gennem relationer, erhverver kendskab til sig selv og omverden.

Vi vil være en institution, hvor respekt, troværdighed og engagement er væsentlige værdier og hvor vi er sammen
om at skabe en god hverdag for børnene og bidrage til et godt børneliv.
”Glostrup kommunes vision er, at alle børn og unge oplever, at de er en del af et fællesskab. Vi vil have
aktive og sunde børn, der bliver så dygtige, som de kan.”
I Glostrup kommune arbejder vi ud fra et ”fælles sprog og mindset” og med en systemisk og narrativ
tilgang.
I Skoven har vi et stærkt børnesyn og en tydelig vision om at være der, lige der hvor børnene har brug for os.
Børnene har brug for voksne der vil dem, uanset hvilken situation man befinder sig i. De fortjener voksne som vil
lege og være nysgerrige på deres intentioner og handlinger. Det kalder på at de voksne er nærværende,
omstillingsparate og kan indtage et børneperspektiv i hver en handling/beslutning.
Vi er nysgerrige og er begejstrede for at bringe de mange perspektiver i spil og vi sætter børnene forrest når der
skal træffes beslutninger, selv dem der kan nappe lidt.
I 2022 afslutter vi en større omstrukturering af Skoven - der vil vores afdeling Bøg fremstå som et ”vuggestuehus” med børn fra 0 til 4 år og afdeling Gran vil være vores ”børnehave-hus” med børn fra 2 til 6 år. Selve
omstruktureringsprocessen igangsatte vi i 2020 efter gode overvejelser herom for at sikre en styrket og
udviklende pædagogisk hverdag for børnene og for at sørge bedre for det økonomiske fundament af hverdagens
drift. Dette skal tilsammen højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde med børnene samt højne trivsel hos både
børn og voksne.

DER ER IKKE NOGET DER
ER SÅ SKIDT, AT DET IKKE
ER GODT FOR NOGET.
Da Danmark blev ramt af Corona og personalet blev
hjemsendt, greb vi muligheden for at skabe et fælles
fagligt udgangspunkt i personalegruppen, omkring
arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan.
Så hele personalegruppen fik hjemmeopgaver. Hvor alle
i personalegruppen har læst publikationen
”den styrkede pædagogiske læreplan” og set og hørt
de tilhørende film og podcast, der er udgivet.
Ud fra den nye viden og input, skulle de skriftligt
reflekterer over hvordan dette kunne implementeres i
institutionens hverdag. Hvad gør vi allerede?, hvor skal vi
justere? og hvor ønsker vi at indtænke en ny praksis?.

Disse refleksioner er med til at danne grundlaget og
indholdet i vores pædagogiske læreplan. Og har været
starten på at skabe en systematisk evalueringskultur i
skoven.

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-NC

Vores læreplan er et levende
dokument, som beskriver vores
pædagogiske overvejelser,
refleksioner og evaluering samt
eksempler, der er retningsgivende
for det daglige pædagogiske arbejde
med børnene i Skoven.

SKO VENS PÆD AG O G IS KE LÆREPL AN AFSPE JLE R DE PRO CESSER
O G DEN KO M PET ENCEUDV IK LI NG , VI HAR G ENNEM FØ RT I PRAK SI S,
I FO RBINDELS E M ED ARB EJ DET M ED DEN NY E ST Y RKEDE
LÆREPL AN.
DET T E DA VI Ø NSKER ET PRAK SIS N Æ RT DO KUM ENT , DER
AFSP EJL E R VO RES AR BEJ D E M ED AT HØ JNE KVALIT ET E N I
SKO VEN.
VI Ø NSKER AT BÅD E PERSO N AL E O G FO RÆLDRE KAN G ENKENDE,
O G M ÆRKE DEN FO RAN D RI NG DER ER I G ANG I SKO VEN.
O G VIG T IG ST AF ALT , AT DENNE PRO CES G IVER BØ RNENE EN
FØ LELSE AF AT SKO VEN ER ET ST ED HVO R DE T RIVES, UDVIKLES,
DAN N ES O G LÆRER HVER DAG .

Når du læser vores pædagogiske
læreplan, vil du støde på nogle forskellige
symboler, som er brugt for at tydeliggøre
udsagn fra personalet samt
forældrebestyrelsen.
Personalet

Forældrebestyrelsen
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NY SKUFFE OG GAMMEL SKUFFE:
Med ønsket om at skabe et stærkt pædagogisk fundament i Skoven fik vi tilbudt et
mini relations -kompetenceforløb sammen med Relations-formidlerne, med opstart
efteråret 2019 og afslutning sommer 2021.

Denne udviklingsrejse har sigte mod at bringe endnu mere glæde og positiv energi
ind i vores arbejde med børnegruppen. På relations-kompetencekurset har vi
arbejdet aktivt med at fintune vores relationskompetence. Vi er blevet bedt om at
være modige i forhold til at ‘gå på opdagelse’ og kigge på hvad vi selv bringer med
ind i relationen til børnene. Og det vi giver opmærksomhed, får vi mere af!! Og
sådan er det også i vores arbejde med børnene. Derfor må vi sørge for at
opmærksomheden er positiv.
Nyere børneforskning viser, at relationskompetence er den primære faktor, der er
afgørende for fundamentet for, at de efter endt institutionsforløb vil og kan bidrage til
omverden med deres unikke styrker. Det pædagogiske personales
relationskompetence påvirker nemlig både børns trivsel, deres faglige præstationer
og deres evne til selvregulering. Derfor har vi i forløbet arbejdet i dybden med
børnesyn, ansvarsprincippet og ligeledes undersøgt hvordan vores egne
tilknytningsmønstre har betydning for vores arbejde med børnene.
Dét at turde dele de ting der udfordrer og stille nysgerrige og undrende spørgsmål til

hinandens praksis er netop dét der kendetegner velfungerende teams.

”Vi er blevet bedre til at reflektere over egen praksis –
gode til at stille hv-spørgsmål til sig selv og til
kollegaer og stille sig undrende over praksis.”

”Børn gør det godt
hvis de kan”

”Vores fokus på leg er
blevet mere centralt. Vi
arbejder meget med at
skabe et inkluderende
legemiljø. Vi
”forbereder” stuen så
den indbyder til god
leg, tydelige
legezoner.”

”Mindset
ændrende”

”Børn ”bliver taget i
forsvar” i stedet for
at ”få skylden”.

”At jeg prøver at handle efter ”ny skuffe” og se indad,
hvordan kan jeg sætte rammerne bedst muligt. Og jeg
prøver at ændre rammerne hvis disse negativt påvirker
børnene.”

”Det har været et meget inddragende oplæg/kompetenceudviklingsforløb som har
presset mig til at se indad og se hvem jeg er som pædagog ... Jeg har fået et bedre
kendskab til mig selv som pædagog og hvor vigtig min rolle er, i forhold til børnene.
Det har også styrket mit samarbejde med mine kollegaer, da vi har aftalt at være
åbne overfor hinanden og gerne må undre os over hinandens praksismetoder”.

Personalets citater

”Lærerig proces som har
motiveret mig til at blive
endnu bedre i arbejdet /
i mødet med børnene.”

DET PÆDAGOGISKE
GRUNDLAG
•Barnesyn

•Dannelse og børneperspektiv
•Leg
•Læring

•Læringsmiljøer
•Børnefællesskaber
•Børn i udsatte positioner
•Sammenhænge
•Forældresamarbejde

BØRNESYN, DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV, LEG,
LÆRING OG BØRNEFÆLLESSKABER
”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et
Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest
maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og
begynde der. Dette er Hemmeligheden i al
Hjælpekunst.”
(Søren Kierkegaard)
• n ser vi børnene som dem de er, med deres forskellige kompetencer og ressourcer, som en fordel. (Søren Ki(8

BØRNESYN
Børnesynet har en betydning for den måde, vi møder børnene på.
Børnene er kompetente aktører, som har brug for omsorg,
udfordringer og positive forventninger, og det at være barn har
værdi i sig selv.
Vi arbejder med afsæt i den anerkendende tilgang til det enkelte
barn, guider barnet ved at fortælle, hvad vi gerne vil have, i stedet
for fokus på den uønskede adfærd.
At være anerkendende er at forstå nogen fra et andet perspektiv.
Vi er tydelige og autentiske voksne, som møder og forstår barnet
og er nærværende. Børn er styret af lyst, og de er impulsive, men
vi har fokus på deres hensigt, og hvad der ligger bag deres
handlinger. Den anerkendende tilgang handler om at have empati,
respekt, tolerance og ligeværd i relationerne med hinanden.
Den anerkendende tilgang kommer til udtryk ved, at personalet
hele tiden forsøger at møde barnet, hvor det er, og anerkende
dets følelser og behov, og vi taler i en respektfuld tone til børnene.

• I Skoven ser vi
børnene som dem
de er, med deres
forskellige
kompetencer og
ressourcer, som
en fordel.
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Den voksne
har forståelse
for og accept
af at børn er
forskellige

Sprogbrugse på det
positive

Jeg ser
barnet som
et kompetent
og
nysgerrigt
væsen

Nysgerrighed
på hensigter

Alle børn
skal opleve
sig
betydningsfulde i
Skoven
SE PÅ
RELATIONENHVAD SKABER
JEG FOR
BARNET

Giv
opmærksomhed til det vi
vil se mere af

Børnesyn i Skoven

Ethvert
barn
skal ses
og høres

Alle børn
skal mødes
med
tryghed og
omsorg

Der er altid
tid til en lille
køkkensnak

DANNELSE OG
BØRNEPERSPEKTIVET

I Skoven ønsker vi at børnene dannes til
livsduelige individer, hvor vi som voksne er
vigtige i deres dannelsesrejse, så vi ligger
op til at børnene er medskabende i deres
livs- og læringsprocesser.

Den voksne
sætter sig i
barnets sted

Som personale i Skoven skal vi derfor
være villige til at handle på de nye
indsigter, som vi får fra børnene.
Hvis vi er nysgerrige og inddrager børns
perspektiver, giver det både nye indsigter
og et bedre børnemiljø. Det handler ikke
kun om at se på børnene, men se det fra
børnenes side. De voksne skal kunne
skifte perspektiv og gøre sig umage for at
forstå, hvad der er på spil for børnene. Der
er altid en mening med det, børnene gør.

At se barnets
intention i en
given
handling

LEG:
I skoven ser vi legen som grundlæggende for børns sociale og personlige
læring, udvikling og trivsel. Børn lærer ved at udforske med krop og sanser,
ved at undre sig og stille spørgsmål, og ved at blive mødt af spørgsmål og
udfordringer, samt at eksperimentere med fx materialer og gøre opdagelser.
Børn har en legende nysgerrig tilgang til læring. Børns læring fremmes af at
turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs.
Legen har en værdi i sig selv og er grundlæggende for børns sociale udvikling
og personlige læring. I Skoven har vi fokus på legens betydning, og gennem
leg, giver vi rum til udvikling, så personalet beskytter barnets leg. Personalet
spiller en afgørende rolle i børnenes leg, og ved vores fysisk tilstedeværelse
og kontakt kan vi bidrage til en mere aktiv leg. Personalet er bevidste om,
hvornår de skal være deltagende, og hvornår de skal iagttage eller holde sig
helt udenfor børnenes leg. Vi følger børnenes spor, tager udgangspunkt i
børneperspektivet og er nysgerrige sammen med dem.
Meget kan ske, når vi leger. Der er masser af lærerige konflikter i legen, hvor
børnene øver demokrati og forhandling. Børn lærer om omverdenen, de
bearbejder indtryk, følelser og konflikter, så legen er en vigtig del i børnenes
hverdag. Nye legeformer føres til i takt med alder: Sansemotorisk leg,
symbolleg, konstruktionsleg, rolleleg og regelleg. At lege er ”at lade som om”,
og fantasien og forestillingsevnen er en forudsætning for evnen til at bearbejde
virkeligheden, hvor de øver sig i at forholde sig til deres omgivelser. Legen er
vigtig, fordi det er barnets mest oplagte rum til at udvikle selvbestemmelse og
indflydelse – sammen med andre.

Børn lærer gennem
kommunikation,
udveksling og
sociale interaktioner
med andre børn og
voksne

Legen er
bearbejdning
af ting man
går igennem;
tanker og
følelser

I Skoven mener vi, at leg og læring
supplerer hinanden. Derfor arbejder vi med
begrebet legende læring.
Legen udgør en unik ramme for at børnene
kan udvikle deres kompetencer og har en
afgørende betydning for deres selv- og
identitetsdannelse

SKEMAET VISER, HVAD LEGEN KAN, OG HVORDAN DEN ALSIDIGE,
PERSONLIGE, SOCIALE, SPROGLIGE, KROPSLIGE
UDVIKLING STIMULERES I LEGEN.

LÆRING:
Læring sker, når børnene udfordres gennem leg, relationer,
planlagte aktiviteter, eksperimenter og udforskning af naturen.
Udvikling og læring hænger sammen, læring sker over tid, og alle
børn udvikler sig, men i forskelligt tempo.
Vi arbejder ud fra barnets nærmeste udviklingszone.
Vi gentager de samme ting igen og igen, så
de øver sig, og der sker hele tiden en lille ændring.
Det er vigtigt, at vi bevidst forstyrrer børnene, udfordrer dem og
derved skaber mulighed for udvikling.

Læring opstår
når barnet kan
eksperimenterer
og bruge sin
fantasi

En social proces
der altid foregår i et
samspil med andre

BØRNEFÆLLESSKABER
Børnene tilegner sig viden og
færdigheder gennem fællesskaber. De
lærer, hvordan man behandler
hinanden og at have øje for hinanden.
De lærer at mestre de sociale
spilleregler og normer, afkode
kropssprog og at se og forstå egne og
andres behov.
Alle børn skal
opleve sig
betydningsfulde

I skoven ønsker vi
at skabe
muligheder for at
alle børn :
•

deltager i fordybelsesaktiviteter,
som optager børnene i længere
tid ad gangen.

• fastholder deres nysgerrighed,
interesse og engagement i
legene.
• i højere grad selv søger
fordybelsesaktiviteter og lege i
små grupper. Fordi de fysiske
rammer indbyder til det.

Dette kalder på at de voksne, skaber
muligheder for mindre grupper, hvor den
voksne deltager i legen eller aktiviteten. Og
søger for at de fysiske læringsmiljøer er
inspirerende og tydelige.

I Skoven har vi sat fokus på læringsmiljøet og vi
har systematiske evalueringer på vores
personalemøder, hvor vores faglige refleksioner
spiller en stor rolle for det fremtidige arbejde med
læringsmiljøerne.
Vi har derfor løbende et blik for, hvordan praksis
kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges,
så børnene får de bedste betingelser for at lære
og udvikle sig.
Vi bestræber os på at dele børnegruppen op i
mindre grupper, så samspillet med en voksen hele
tiden er en del af vores fokus.
.

Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet for arbejdet med børns læring.

Læringsmiljø er et centralt begreb og er der, hvor børnene indgår i
fællesskaber og samspil.
Det er ikke bare et sted, men også processer. Børnene er i
læringsmiljøer hele tiden, og de bevæger sig ud og ind af disse
læringsmiljøer hele dagen. Der er det fysiske læringsmiljø,
børnenes lege og kultur, de pædagogiske aktiviteter og de
pædagogiske rutiner og overgange.
Vi skal sørge for hele dagen at etablere pædagogiske
læringsmiljøer, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter,
spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner
giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

På personalemøderne i efteråret har vi arbejdet med det
pædagogiske læringsmiljø og sat mål:
▪Det pædagogiske arbejde skal tilføre barnet en positiv lyst til at
være undersøgende og udforske ukendte områder – evner som
er vigtige i barnets dannelsesproces.

▪Pædagogen er bevidst sammen med børnene om noget.
▪Så pædagogen planlægger bevidst aktiviteterne og
læringsmiljøerne for børnene.

Den voksnes roller:
VI GÅR FORAN BARNET. HER ER DE VOKSNE DELTAGENDE - OG
INSTRUERER BARNET OG LÆRER FRA OS. VI BRUGER HER OS SELV TIL AT
VISE BARNET HVORDAN MAN GØR.
VI GÅR VED SIDEN AF BARNET. PERSONALET OBSERVERER OG ER
STØTTENDE I AT BARNET SELV PRØVER.
VI GÅR BAGVED BARNET. PERSONALET OBSERVERER BØRNENE I
BAGGRUNDEN, MEN ASSISTERER LØBENDE, GIVER IDÉER, REMEDIER OG
MÆGLER, GRIBER IND OG STØTTER OP VED EN KONFLIKT, HVIS DETTE ER
NØDVENDIGT.

SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OM BØRNS LÆRING
HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FORÆLDRENE OM BARNETS OG BØRNEGRUPPEN S TRIVSEL OG LÆRING?

Personalets ord:
•Interesse, nysgerrighed, respekt og en god tone
overfor, og om, dem og barnet.
•Fortælle om de positive oplevelser vi har med
deres barn.
•Spørge nysgerrigt ind til deres barn og opfordre til
sparring- de er jo eksperter på deres barn.

Godt samarbejde med
forældrene fremmer
barnets udvikling, trivsel,
dannelse og læring

•God kommunikation og ærlighed.
•Gennem dialog og sparring med forældrene om
hvad der kan give mening for deres barn.
•Daglige dialoger om barnets hverdag og trivsel

•Dokumentation med billeder
•Fælles handle strategier for barnet
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VI BRUGER OGSÅ FORÆLDRENES
PERSPEKTIVER TIL AT
REFLEKTERER OVER VORES
PRAKSIS:
Eksempel: Vi får en opmærksomhed fra en forældre om at der er nogle børn som har svært ved
at blive afleveret om morgenen- Dette gør at vi kiggede nærmere på vores praksis.
▪ Hvad vil vi?
Fremme tryghed og tillid til personalet, via en nærværende og imødekommende atmosfære. Inddrage
barnets perspektiv og behov.
▪ Hvorfor vil vi det?
Alle børn skal føle sig velkomne og vigtige for fællesskabet i Skoven.
▪ Hvordan gør vi det?
Peronalet møder børn og forældre med smil og øjenkontakt. Personalet arbejder bevidst med at skabe en
inviterende og varm atmosfære under modtagelsen, så børnene får den opmærksomhed, nærvær og
tryghed de har brug for til at kunne
sige farvel. Fokus er på barnet, og personalet er opmærksomme på det øjeblik hvor barnet er parat til sige
farvel.
Personalet er bevidste om at rette børnenes blik mod fællesskabet, når barnet signalerer at det er klar til
leg. De voksne er placeret i forskellige læringsmiljøer og der er sat legetøj frem som kan inviterer ind i
fællesskabet.
Barnet har forskellige muligheder for deltagelse i fællesskabet. Hvad enten barnet skal have morgenmad
eller har spist hjemmefra.
▪ Hvordan gik det så ?

Vi har fået positive tilbagemeldinger -børn og forældre føler sig mødt og velkomne.

HVAD ER FORÆLDRENES OPLEVELSE AF SKOVEN?

Børnesyn i
centrum

Børn i
trivsel/glade
børn

Personalet
hjælper og
overholder
aftaler

Proaktive

HVAD ØNSKER FORÆLDRENE MERE AF?

.

BØRN I UDSATTE POSITIONER

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
I Skoven ser vi alle børn som unikke, der har forskellige udgangspunkter og forudsætninger.
Så alle børn skal opleve at være anerkendt og værdsat, udfordres og opleve mestring i lege og
aktiviteter. Vi skal derfor sikre, at alle børn har adgang til børnefællesskaber, hvor de oplever
trivsel og udvikling.
Det er vigtigt, at personalet støtter børn i udsatte positioner til at

fællesskab
individ

blive inkluderet i lege med andre børn,
og indgå i betydningsfulde børnefællesskaber.

kontekst

Børnesynet er afgørende for
at barnet ikke fastlåses i
den udsatte position
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ALLE BØRN KAN KOMME I
EN UDSAT POSITION
Så med afsæt endnu en gang i Glostrup Kommunes ”Fælles sprog og mindset” betyder det for vores
praksis i Skoven, at vi er forpligtiget på:

• at tale om børn, der er i vanskeligheder i modsætning til børn med vanskeligheder,
• at tolke og forstå børns og forældres adfærd som positive intentioner. I arbejdet med at oversætte
adfærden til positive intentioner får vi måske øje på tegn på et udækket behov hos barnet eller forældrene
- måske et tegn til at vi som professionelle voksne skal justere vores adfærd,
• at justere børns adfærd ved anvisninger (”du må gerne sætte dig på din plads”) frem for afvisninger (”du
skal ikke gå rundt på stuen”). Altså ønsker vi fokus på den adfærd, vi gerne vil se hos barnet frem for den
uønskede adfærd.

Denne forståelse betyder, at det er de professionelle voksne, der har det fulde ansvar for relationens
kvalitet, samarbejdet og indsatsen omkring barnet/den unge. Som fagpersoner reflekterer vi over egen
faglighed og praksis i alle sammenhænge.

Børn gør
det godt,
hvis de
kan !

PERSONALETS REFLEKSIONER:
Vi skal understøtte
deres forskellighederse hvor barnet er i sin
udvikling og
understøtte det derfra.

Det er vores
ansvar at skabe
mulighed for , at
alle børn kan
deltage i
fællesskabet

Vi ser på ”hvad vi gør
forkert/kan gøre
anderledes” i stedet
for hvad barnet gør
forkert

Praksiseksempel fra en børnegruppe
En længerevarende konflikt er i gang
under et måltid og barnet ligger og
skriger nede på gulvet. Pædagogen
siger stille: ”kom op til mig og spis
maden færdigt” og barnet svarer:
”hvorfor taler du så stille når jeg er
vred?” Herefter sætter barnet sig op
til bordet og spiser færdigt.

Børn der har svært ved
at fordybe sig, har brug
for en voksen ved sin
side

SAMMENHÆNG TIL BØRNEHAVEKLASSEN
I Skoven samler vi 1. april, de største børnehavebørn i afdeling Gran.
I Skoven samler vi 1. april, de største børnehavebørn i afdeling Gran.

I Skoven ønsker vi at sende børn videre der:
•

Er i god trivsel

•

Har lyst og mod til at lære, og har erfaret at det ikke er farligt at fejle

•

Har nysgerrighed og mod på nye oplevelser

•

Er gode til at indgå i forskellige børnefællesskaber

•

Har lyst og mod på at indgå i betydningsfulde sociale relationer

DER ER I GLOSTRUP
KOMMUNE UDARBEJDET ET
ÅRSHJUL, MED TIDSPLAN,
FÆLLES SANGE OG LEGE,
SAMT MOTORISKE
FÆRDIGHEDER, SOM DE
KOMMENDE SKOLEBØRN
SKAL KENDE INDEN DE
STARTER PÅ SFO 1. APRIL
ÅRET EFTER.
DER UD OVER HAR VI I
SKOVEN UDARBEJDET ET
STORGRUPPE DOKUMENT,
HVOR VI BESKRIVER
HVORDAN VI ARBEJDER MED
DE FORSKELLIGE
KOMPETENCER I LØBET AF
ÅRET.

Skovens Storegruppedokument er ment som et dynamisk
arbejdsredskab, da det indeholder både vision, strategier, et årshjul
samt information, uddybning og forventninger. Herunder ses som
eksempel visionen fra dokumentet.
Vision for Storegruppen:

”Der er vigtig at børnenes dagligdag er sammensat af gode udviklende
rutiner, hvor de øver sig på at klare flere og flere opgaver selv. F.eks. at
klare toiletbesøg, selvfølgelig superviseret af voksne og med mulighed
for hjælp, når der er brug for en hånd - at klare at klæde sig på efter
vejret, at pakke en turtaske, hjælpe med madvogne, dække borde og
afrydde og afvaske derefter mv.
Fra vores lovgrundlag, Den ny styrkede Læreplan, forholder vi os i det
pædagogiske arbejde med jeres børn til følgende: på hvilke måder vi
understøtter børnenes lyst til at lære, være vedholdende, fordybe sig,
turde tage nye udfordringer og indgå i nye relationer samt hvordan vi
tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så
det skaber sammenhæng til SFO og børnehaveklassen.”

…MEN DER ER FLERE
OVERGANGE/SAMMEN
HÆNGE I BARNETS LIV
Så i Skoven arbejder vi med:
Genkendelighed; vi arbejder med
dokumentation, billeder, video og fysiske
besøg.
Etablering af tryghed; som blandt andet
består af at vi arbejder med en bevidst
italesættelse af at til trods for vores 2
afdelinger så vi er én institution – vi er
Skoven! Ved internt overgangsarbejde
afvikler vi overgangssamtaler ved behov.
Samt ved at ”viden og voksne flyttes” fordi vi
udarbejder et overgangspapir på hvert enkelt
barn med positive tips og tricks ved enhver
overgang internt som eksternt, således at
barnets interesser og generel viden om
barnet går med i skiftet på bedste vis. Hertil
kommer at vi arbejder bevidst med at
sammensætte holdene med de voksne
allerbedst muligt for børnene, som det kan
lade sig gøre.
Alt sammen for at barnet oplever en følelse af
at høre til.

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med
at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?
Corona pandemien har givet mange udfordringer på
godt og ondt – vi har tidligere haft mulighed for at
invitere ældre borgere fra det lokale plejecenter til
fælles påskefrokost med en børnegruppe, og der har
ligeledes været en tradition hvor vi blev inviteret til et
stort fastelavns arrangement på det lokale
plejecenter, og ligeledes til et klippe julepynt
arrangement – til glæde og fornøjelse for alle.
Skoven er vores nabo og vi bruger den flittigt.
Biblioteket i Glostrup er et yndet udflugtsmål og de
er yderst behjælplige med bogkasser som vi kan
bestille med eksempelvis specifikke temaer som er
relevante for vores konkrete pædagogiske arbejder
med børnene. De inviterer desuden til teater og
musikarrangementer.

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET

Vi samarbejder med den lokale kirke, særligt i
forbindelse med jul – besøg i kirke med krybbespil
og besøg af kirkens folk med sang og juletræ på
legepladsen.
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ARBEJDET MED DET FYSISKE,
PSYKISKE OG ÆSTETISKE
BØRNEMILJØ

Før
Efter

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske
børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af
pædagogiske læringsmiljøer

Rummet og pædagogikken hænger uløseligt
sammen, og vi har derfor startet en
gennemgang af vores lege- og læringsmiljøer i
begge huse. Og efter at der blevet malet i
husene, har vi haft mulighed for at starte med
blanke lærreder.

MÅL: Det fysiske rum skal
åbne for børnenes fantasi og
kreativitet. Rummet skal
forme og påvirke børnenes
handlinger og understøtte
deres leg eller den aktivitet vi
ønsker skal ske i rummet.
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Det må
også gerne
være lidt
lækkert

• Børn udforsker de rum, de er i, og
de materialer, der er indeholdt i
rummet. Ved at indrette tydelige
zoner eller ”rum i rummet”, som
indeholder forskellige materialer og
legetøj, skabes der en struktur og
ramme for legen/aktiviteten. Dette
gør det lettere for børn at gå i gang
med en leg af sig selv og kan være
med til at fastholde børnene i legen
og aktiviteten.

FYSISKE LEGE- OG
LÆRINGSMILJØER

VI HAR FÅET MALET
OG STARTER MED
BLANKE LÆRREDER
• Det fysiske rum kan ikke kompensere for
samspilskvaliteten, men det fysiske rums indretning
kan understøtte, at der bliver muligheder for gode
samspilsformer.
• De fysiske rum gør ingenting i sig selv, men sammen
med pædagogikken og organiseringen danner de
rammerne for børnenes lærings- og udviklings
muligheder.
• Det er derfor afgørende, at den pædagogiske praksis
følger med, og at vi som pædagogisk personale, går
foran som rollemodel og inspirerer børnene til
hvordan det fysiske læringsmiljø kan bruges.

DE 6
LÆREPLANSTEMAER:
Det pædagogiske arbejde med
læreplanstemaerne skal tage
udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og de pædagogiske mål, der
er målrettet børn i aldersgruppen 05 år.
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Pædagogiske mål for læreplanstemaet
Alsidig personlig udvikling
.

● 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker
og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne
potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og
kulturel baggrund.

● 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem
børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af
omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed,
gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i
situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering

De voksne i Skoven understøtter barnet til at deltage i dagens
forskellige aktiviteter og rutiner.
Samt søger for at barnet støttes i at:

Engagement

oblive hørt
• få hjælp

Deltagelsesmuligheder

• være sig selv
• give udtryk for, hvad de tænker og føler

Jeg sørger for at børnene har en
tryg base. De har brug for at der
altid er en tilgængelig og
opmærksom voksen, når de har
brug for nærhed eller trøst, men
også hvis de vil dele deres glæde
og begejstring

• og få tid og ro til at fordybe sig.
• Kende eget selvværd samt anvende egen selv- og medbestemmelse på en konstruktiv måde.

Gåpåmod
Livsduelighed

• I Skoven har vi fokus på børns selvhjulpenthed, da vi mener, at det at kunne selv, er et vigtigt led i børns
trivsel og udvikling. Børnene skal opleve glæden ved at kunne noget og mestre sin hverdag.

BØRNENE UDVIKLER DERES ALSIDIGE
PERSONLIGE UDVIKLING, GENNEM ALLE
AKTIVITETER OG PÆDAGOGISKE
LÆRINGSMILJØER I LØBET AF DAGEN, NÅR DE
UNDERSTØTTES AF NÆRVÆRENDE VOKSNE

DETTE KALDER PÅ AT DE
VOKSNE I SKOVEN:

Er lydhøre over for
barnets signaler og
udtryk

i deres adfærd
møder børnene med
anerkendelse og er
gode rollemodeller

Skaber rammer i
dagligdagen, hvor
børnene føler sig
trygge og tør tro på
sig selv

Ser og følger
børnenes egne
initiativer

Inddrager børnene i
hverdagens
aktiviteter

Skaber
genkendelighed,
overblik og
sammenhæng

Skaber tid og plads
til leg, fordybelse,
undren og
nysgerrighed

Nærværende,
lyttende og
indlevende

Pædagogiske mål for læreplanstemaet
Social udvikling

● 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og
indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

● 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor
forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk
dannelse

BØRN UDVIKLER SOCIALE KOMPETENCER
GENNEM SOCIALE INTERAKTIONER MED ANDRE
BØRN OG VOKSNE.
DERFOR ER DET VIGTIGT FOR OS I SKOVEN AT
BØRNENE TRIVES, OPLEVER AT HØRE TIL OG
OPLEVER FORSKELLIGHED SOM EN RESSOURCE.

Alle børn skal øve sig i:

At være tolerante og skabe konstruktiv kontakt
til hinanden og til de voksne
At agere anerkendende i sociale
(børne)fællesskaber

Invitere sig til i legen
Øve sig i at være en god ven
Vise empati, vente på tur, indgå i sociale
relationer, bidrage til legen
Håndtere indflydelse, herunder at kunne
samarbejde med og give plads til andre

DETTE KALDER PÅ AT DE
VOKSNE I SKOVEN:

Skaber
deltagelsesmuligheder
for alle børn, gennem
leg eller aktiviteter

Støtter børnene i at
forstå egne og andres
følelser

Giver børnene
mulighed for at indgå i
mange forskellige
relationer

i deres adfærd møder
børnene med
anerkendelse og er
gode rollemodeller

Ser og følger børnenes
egne initiativer

Støtter børnene i at
forstå egne og andres
følelser

Skaber
genkendelighed,
overblik og
sammenhæng

Skaber tid og plads til
leg, fordybelse, undren
og nysgerrighed

Pædagogiske mål for læreplanstemaet
Kommunikation og sprog

● 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler
sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres
omverden.

● 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår
erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som
børnene kan anvende i sociale fællesskaber

De voksne skal hjælpe og støtte børnene til at deltage i det daglige samspil med både andre børn og
voksne, da børn lære sprog ved at være sammen med andre

Børnene skal have mulighed for at kunne fordybe sig i deres egne interesse, så de derved bringer
viden og ordforråd i spil for fællesskabet
Støtter børn i sproglig udsatte positioner
Vi som voksne kan variere vores eget sprog, bringe nye ord og vendinger ind i vores hverdagssamtaler
med barnet, og dermed er opmærksom på vigtigheden af, at vi er gode rollemodeller.
At legen har en central rolle i hverdagen, da børn der leger, kommunikerer med hinanden

Alle børn sprogvurderes

At vi tænker over når vi stiller spørgsmål, at vi får stillet de meningsfuld spørgsmål, afstemt barnets
alder og niveau.
Skabe et fysisk godt sprogmiljø, eks bøger er let tilrådelighed, materialer og legetøj til rådighed.

BØRNENE UDVIKLER DERES SPROGLIGE
KOMPETENCER, GENNEM ALLE AKTIVITETER OG
PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER I LØBET AF
DAGEN, NÅR DE UNDERSTØTTES AF
NÆRVÆRENDE OG TYDELIGE VOKSNE DER ER
GODE SPROGLIGE ROLLEMODELLER

Hvad vil vi opnå?

I skoven vil vi styrke alle børns sprog
Alle børn skal ses og høres, f.eks. ved måltider og i samling
Have fokus på at udvide ordforråd

Hvorfor vil vi det?

For at styrke fællesskabet og relationerne samt det enkelte barns
sproglige kompetencer
For at udvikle børns begrebsdannelser
For at børn har ord til at udtrykke tanker og ønsker med

Interaktion

Fællesskaber

Hvordan gør vi det?

Sproglige
rollemodeller

Tur-tagning – minimum 5 ture per samtale
Fokus-ord – billede af ”ugens ord” og tale rundt om ordet
Lave sproglige aktiviteter – dialogisk læsning – læseleg
Støtte børns sprog ved selv at sætte ord på handlinger og intentioner
og benævne genstande i hverdagen
Give børnene bibliotekskendskab
Vi vil tale med børnene, læse og synge med dem, lege med dem og
sætte ord på alt

DETTE KALDER PÅ AT
DE VOKSNE I SKOVEN :

Styrker børnene i
deres
kommunikation med
de andre børn

Bruger åbnende
spørgsmål

Venter på barnets
svar

Hjælper barnet
med at sætte ord
på

Leger med sproget

Fortolker og
udvider, det barnet
siger

Pædagogiske mål for læreplanstemaet
Krop, sanser og bevægelse

● 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker
og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

● 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever
krops-og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver
fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens
funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Kroppen er barnets værktøj til at bevæge sig og sanse verden. Kroppen er et stort
og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for barnets erfaring, viden,
kommunikation samt følelsesmæssige og sociale processer. Ved at styrke børns
motoriske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde, forstærker man
deres forudsætninger for at udvikle sig.
Det har derfor været vigtigt for os i Skoven at skabe så mange muligheder for
motoriske udfoldelser som muligt. Vi har derfor etableret motorikrum i begge huse
og arbejder på at legepladserne skaber muligheder for at udfordre kroppen og
sanserne.
På årets pædagogiske lørdag er emnet ”leg og børneyoga”

BØRN LÆRER OG GØR SIG
ERFARINGER GENNEM
KROPPEN!

Hvad vil vi?

I Skoven vil vi give vores børn muligheder for at få en god forståelse
for egen krop, en fin kropsbevidsthed samt viden om
kropsfunktioner

Hvorfor vil vi det?

•for at styrke deres motorik og fysiske selvforståelse.

Gestik
mimik
udtryk

•Så de kan mærke sig selv

•For at give dem et fællesskab gennem lege og motoriske øvelser

Kroppens
fysik

•Så de bedre kan eksperimentere med hvad kroppen kan
•For at forbedre deres selvhjulpenhed

Hvordan vil vi
opnå dette?

Kropsidentitet

•
•
•
•

Dagligt støtte og guide børnene i at bruge deres krop
Planlagte dage med wellness inspirerede samling
Fokus på bevægelseslege og sanglege
Forhindringsbaner: Tage store og små skridt, hoppe, kravle,
balancerer, med forskellige underlag
• Boldlege- sigte, kaste, gribe i fællesskabet
• Vokseninitieret udendørslege
Stimulering
af
sanserne

DETTE KALDER PÅ AT
DE VOKSNE I SKOVEN :

Aktiv deltagende

Skaber spændende og
inspirerende læringsrum,
som giver mulighed for
fordybelse, improvisation
og eksperimenter

Går foran- ved siden afog bagved børnene

Faciliterer og inspirere i
stedet for at instruereder er ikke noget der er
rigtigt eller forkert.

Er rollemodeller der tør
og har lyst til at fordybe
sig og eksperimenterer
sammen med børnene.

Er nysgerrige og åbne
overfor børnenes
individuelle udtryk og
fortolkninger

Pædagogiske mål for læreplanstemaet
Natur, udeliv og science

● 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete
erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at
udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets
forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende
forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

● 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt
observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene
får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og
sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Børn lærer ved at udforske med krop
og sanser, ved at undre sig og stille
spørgsmål, ved at blive mødt af
spørgsmål og udfordringer, samt
ved at eksperimentere med fx
materialer og gøre opdagelser.

Udelivstilgangen: Børnene nyder at lege
udenfor- stor vægt på kvaliteten ved at
være udenfor. Plads til store bevægelser,
oplevelser og med kroppen i spil.
Naturtilgangen: Børn og voksne indsamler
dyr og planter- der arbejdes med disse
både ude og inde. fokus på leg i naturen
med naturmaterialer, samt som levested for
levende organismer.
Sciencetilgangen: Børnene får en interesse
for den naturfaglige/naturvidenskab
verden og tidlige matematiske begreber,
via undersøgelser og eksperimenter.

Ved at understøtte børnenes læring om natur og naturfænomener,
bidrager vi til at børnene får en forståelse af sammenhæng i naturen og
skærper deres nysgerrighed, så de får lyst til at udforske og passe på
naturen. Dannelse og læring sker gennem oplevelser i og erfaring med
naturen.

Hvad vil vi?
Undersøgende
tilgang

Alle børn i Skoven får mulighed for at opleve et bredt udsnit af
naturen.
Vi vil opmuntre børnene til en nysgerrig og eksperimenterende
tilgang, for at give dem begyndende forståelse for årsag,
sammenhæng og virkning.

Hvorfor vil vi det?

• For at understøtte børnenes begyndende nysgerrighed og forståelse
for naturen
Læring i
• For at give dem viden om naturen og naturens muligheder
uderummet
• For at skabe læring gennem leg

Hvordan vil vi det?

• Planlægger aktiviteter i naturen/udendørs hvor f.eks. Legepladsen og
uderummet inddrages som læringsmiljø
• Lave nogle eksperimenterende forsøg, f.eks. Lavalamper
• Vi tager skoven med hjem og undersøger den

Matematisk
opmærksomhed

Oplevelser
i naturen

DETTE KALDER PÅ
AT DE VOKSNE I
SKOVEN:

Stiller nysgerrige
spørgsmål

Skaber spændende og
inspirerende læringsrum,
som giver mulighed for
fordybelse, improvisation
og eksperimenter

Går foran- ved siden afog bagved børnene

Faciliterer og inspirere i
stedet for at instruereder er ikke noget der er
rigtigt eller forkert.

Er rollemodeller der tør
og har lyst til at fordybe
sig og eksperimenterer
sammen med børnene.

Er nysgerrige og åbne
overfor børnenes
individuelle udtryk og
fortolkninger

Pædagogiske mål for læreplanstemaet
Kultur, æstetik og fællesskab

● 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i
ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne
og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

● 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange
forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere,
som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed,
og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.

SKOVENS
ÆSTETISKE
PRAKSIS ER
SANSENDE,
NYSGERRIG OG
LEGENDE, VORES
HUSE SKAL
UDVIKLE
BØRNENES
FANTASI,
KREATIVITET OG
FORMSPROG, VED
AT STIMULERER
SANSERNE OG
NYSGERRIGHEDEN
.

En æstetisk praksis der giver livsglæde, er en
praksis som er fyldt med musik og sang, dans og
leg, kunst og samspil.

I Skoven understøtter vi børnenes dannelse ved at
invitere dem til deltagelse i mange forskellige former
for ”aktiviteter og processer”, hvor alle børns
deltagelsesmuligheder er i højsædet for at skabe de
gode børnefællesskaber.

Kultur er vores baggrund, der danner rammen for
hvordan mennesker opfører sig. Kultur er de
traditioner, værdier og normer som børn og
personale bærer med sig ind i Skoven, og sammen
skal vi i fællesskabet bruge vores forskelligheder

Hvad vil vi?

Vi vil give børnene adgang til inkluderende fællesskaber hvor
anerkendelse, accept og fantasi kan komme til udtryk.

Kulturelle
udtryk

Kulturelle
indtryk

Hvorfor vil vi det?

Kultur

Hvordan gør vi det?

For at give børnene lyst og mod til at turde at udtrykke sig via
teaterleg
Børnenes fællesskaber styrkes, når man samarbejder om nye
legemåder

Skabe rum for teaterlege og motiverer børnene til at optræde for
hinanden, med f.eks. Forskellige eventyr

Fælles
skaber

DETTE KALDER PÅ AT DE
VOKSNE I SKOVEN:

Giver plads, tid og
materialer

Skaber spændende og
inspirerende læringsrum,
som giver mulighed for
fordybelse, improvisation
og eksperimenter

Går foran- ved siden afog bagved børnene

Faciliterer og inspirere i
stedet for at instruereder er ikke noget der er
rigtigt eller forkert.

Er rollemodeller der tør
og har lyst til at fordybe
sig og eksperimenterer
sammen med børnene.

Er nysgerrige og åbne
overfor børnenes
individuelle udtryk og
fortolkninger

Didaktiske overvejelser er
afgørende
Didaktik refererer til de overvejelser og refleksioner,
personalet gør over det pædagogiske indhold, børnene
præsenteres for.
At arbejde didaktisk vil altså sige, at pædagogerne skal
stille spørgsmål til sin praksis om indhold og formål.
Hvad vil vi ? (målet) Kræver en selvkritisk og
reflekteret tilgang til tilrettelæggelse og evaluering.
Det handler om at have kapacitet til at få øje på sin
praksis, tænke over den og kunne se mulighederne
for at ændre den.

EN STÆRK
EVALUERINGSKULTUR

▪Hvad vil vi?
▪Hvorfor vil vi det?
▪Hvordan gør vi det?
▪Hvordan gik det så ?
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