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FORORD 
I sidder nu med vores virkeplan i hånden. Vi har bestræbt os på at beskrive en masse fra vores 
hverdag, så I får mulighed for at få et indblik i, hvad det vil sige, at have Jeres barn i - og selv være - 
en del af Vognmandsparkens Børnehave. 
Vores pædagogik handler om at lære børn om livet. Vi lærer hele tiden! 
En af de ting vi vægter meget højt er relationer. De relationer vi oplever handler meget om følelser, 
kultur og stemninger. De kan være svære at sætte ord på (se eksempler senere i teksten). 
For os handler hverdagen om, at der altid skal være plads til det spontane; at gribe det børnene 
kommer med, eller til stadighed at undres over det vi oplever. Dette er med til, at give os den 
inspiration, der er grundlæggende for vores arbejde. 
En væsentlig opgave for os er, prøve at opfylde børnenes eksistentielle behov. Det er en opgave, der 
hele tiden ændrer sig i takt med samfundets udvikling, børnegruppens sociale baggrund og børnenes 
personlige udvikling.  
Vi er en privat institution, der arbejder på et højt fagligt niveau. Kvalitet er et nøgleord i vores 
arbejde, ligesom arbejdsglæde og evnen til at kunne begejstres er vigtige elementer i vores dagligdag. 
Vi yder en stor arbejdsindsats, samtidig med at vi kæmper for ekstra ressourcer både personalemæs-
sigt og økonomisk.  
Vi betragter os selv som en uddannelses- og udviklingsinstitution. Vi har ofte besøg af studerende 
eller pædagoger fra både ind - og udland, som kommer for at høre om vores pædagogik og vores 
måde at arbejde på.  
Det er vores ønske, at børn med tiden vil blive vægtet højere end de bliver i dag. 
 
Virksomhedsplanen 2016/2017 er diskuteret og udarbejdet på en personaleweekend og derefter har 
et par ansatte redigeret mm.  Den er godkendt af bestyrelsen.  
Udover virkeplanen har bestyrelsen udarbejdet en folder med mange praktiske oplysninger. I kan 
læse om børnehaven i diverse rapporter og bøger (se bilag 1).  
 
Venlig hilsen personalet. 
 

 
 

”GID VI MÅ HAVE MOD TIL 
 AT ÆNDRE DET 

DER BØR ÆNDRES 
SAMT ACCEPTERE DET,  

DER IKKE KAN ÆNDRES – 
OG STYRKE TIL AT SKELNE 

DET FØRSTE FRA DET SIDSTE.” 
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FAKTA OM VOGNMANDSPARKENS BØRNEHAVE 
Pr. 1/6 2012 blev børnehaven en privat institution. Dette skete ud fra et forældreønske om, at bevare 
vores særlige pædagogik. Vi har mellem 44 og max. 56 børn indskrevet.  
Bygningerne lejes af Boligselskabet Sjælland. Huset er bygget i 1970. 
 
Adresse:  Vognmandsparkens Børnehave 
                                 Gartnervang 13 
                                 4000 Roskilde 
 
Telefonnummer:           46 37 47 83 
 
E-mail:              vognmandsparken@vognmandsparken.dk 
 
Åbningstid:         Mandag – Torsdag: 6.40 -17.20. 
                                Fredag:                         6.40 -16.30. 
 
Vi følger indtil videre kommunens lukkedage for 2016: 
Onsdag d. 23. marts. 
Fredag efter Kr. himmelfartsdag. 
27. dec. – 30. dec. Begge dage inkl. 

 
 

PERSONALET 
Lillian Gregersen Leder, uddannet familierådgiver. 
Lisbeth S. Pedersen Pædagog, 37 timer 
Anders Vincents Pædagog, 37 timer 
Gitte Guldager  Pædagog, 35 timer uddannet Marte Meo terapeut. 
Ingerlise Larsen Pædagog, 35 timer 
Manisha Munk Medhjælper 35 timer    
Studerende 30 timer  
Malene Borup Vikar 
Malte Vincent Vikar 
Nuller  ”Bedstemor” 
Rengøring  15 timer pr. uge 
                
 
 
 
 

    
HØRT PÅ LEGEPLADSEN: 

Svend: ”Derhjemme har jeg ingen løbecykel, 
men her hjemme har jeg mange!” 

 
 

mailto:vognmandsparken@vognmandsparken.dk
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BØRNEHAVENS VÆRDIER 
 

Vi skal være:  
 

 Passionerede 

 Ydmyge 

 Grundige 
 

                 VORES MÅL MED ARBEJDET 
 

 At vi ikke vil skælde ud. 

 At vi prøver at få børnehaven til at ligne et hjem. 

 At vi støtter barnet i at udvikle venskaber.  

 At skabe tætte relationer. 

 At børn skal tro på sig selv. 

 At børn skal lære at respektere naturen. 

 At give børnene tid, nærvær og være i nuet. 

 At tage børnene alvorligt. 

 At børn skal opleve ting kan forandres. 

 At børn skal udvikle sociale følelser og lære at respektere andre mennesker. 

 At udvikle børns selvværd.   

 At børnene deltager i de daglige gøremål f.eks. købe ind, fodre dyr, gøre rent mm.  

 Et udviklende forældresamarbejde, hvor vi vægter mangfoldighed og dialog.  
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PÆDAGOGISKE PRINCIPPER 
 

 Vi vil ikke skælde ud. 

 At personalet ser muligheder i stedet for begrænsninger. 

 At det skal være bedre at være her, end ikke at være her. 

 At børn skal opleve voksne der tydeligt viser og siger, hvad de vil have eller ikke have. 

 At kunne undres, udforske og undersøge. 

 At det er børnenes hus.   

 At forskellige børn må noget forskelligt. 

 At vi har få, men synlige regler. 

 At vi viser gensidig respekt og anerkender forskelligheder. 

 At børn må drage deres egne erfaringer på forsvarlig vis, gennem handling, følelser og 
konflikter. 

 At børn skal have oplevelser der udvikler, sætter tanker i gang og inspirerer til leg. 

 Vi bruger ikke tid på at finde sutsko – men på kys og kram! 
 

Gruppe 1 og gruppe 2 børnene er blevet delt ind 
i små grupper på 2-3 børn. 

De skal fortælle hinanden, hvilke ting de 
skal øve sig på, og blive bedre til. 

Efter et stykke tid kommer Vilma hen til 
Lillian og siger: 

”Jeg kan altså ikke finde på noget, jeg kan alt!” 
 

BØRNESYN 
 

Børn kan selv – men ikke alene!  
Børn har altid deres gode grunde til, at gøre som de gør.  
Vi har fra 44 børn – max. 56 med forskellige personligheder, baggrunde og færdigheder, som vi tager 
hensyn til. Individualismen trives i børnegruppen – det er vores opgave at socialisere børnene. At vise 
dem, at verden består af mange mennesker, der alle har forskellige behov. Vi lærer børn om 
fællesskaber og åbner deres øjne for, at der skal være plads til alle og udvikler derigennem deres 
sociale kompetencer, der er det vigtigste udgangspunkt i livet. 
Vi er opmærksomme på, at børn udvikler sig i forskellige tempi. Generelt mener vi, at det er vigtigt, at 
vores børn får tid til at fordybe sig i de ting, som optager dem. Vi tilstræber, at børnene ikke skal 
afbrydes i noget, bare for at deltage i noget andet.  
Vi lever i en tid, hvor mange børn bruger meget tid på at se tv, og spille computerspil. De har et stort 
behov for at få bearbejdet noget af alt det, de har set og deres oplevelser generelt. Gennem leg, 
snakke eller pædagogiske forløb som f.eks. teater, får børnene mulighed for at bearbejde nogle af de 
indtryk, de har modtaget. 
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Når vi holder samling, oplever vi ofte, at børnene har mange ting på hjertet. Det er tit i disse 
situationer, at de kommer til at snakke om ting, der optager eller bekymrer dem. Det opstår for det 
meste ganske spontant. Et barn har måske en fugl, der er blevet syg, det får et andet barn til at 
fortælle om morfar, der er syg – og så er der også en, der kan fortælle om moster, der lige er død. Så 
er der alle muligheder for at få en snak om døden; hvad er det, hvad sker der når man er død osv.  
I tilfælde af skilsmisse eller dødsfald i børnenes familie er det vigtigt, at børnene får mulighed for at 
komme frem med deres følelser.  
Personalet kan også bruge samlingerne til at tage fat om emner, som vi ved, et eller flere børn lige nu 
har behov for at tale om. 
 

Et barn siger til Lillian, vil du ikke fortælle en Kurt historie til samling? 
Jo, det vil jeg gerne, hvad skal den handle om? 

Den skal handle om, at blive skilt, for min far og mor skændes! 
 

Børnene har brug for nærhed og vi skal give dem troen på – at de godt kan! 
Det er af stor betydning, at vi får skabt nogle tætte og gode relationer til børnene - KYS, KRAM og 
KNUS i stedet for sukkermadder! 
Derudover har vores børnegruppe behov for, at føre nogle af de ideer de får ud i livet og her igennem 
opleve, at tingene kan lade sig gøre, eller at tingene kan forandre sig.  
 
Vi opdrager børnene til at vide, hvad de vil. Netop det, at børn oplever, at ting kan forandres, ser at 
der findes udveje og muligheder, gør, at de selv begynder at stille spørgsmålstegn til deres hverdag. 
Vi ønsker, at de skal have medindflydelse på deres børnehaveliv. Det indebærer, at vi voksne skal 
komme med en god forklaring, hvis der er noget, der ikke kan lade sig gøre.  
 

På et tidspunkt knækkede en hel del af de ellers meget flotte kroge, børnene kunne hænge deres 
tøj på. Der blev indkøbt nye mere robuste, men ikke nær så flotte kroge. Da Lillian er ved at 

udskifte nogle af de knækkede knager siger Caroline: ”Du skal ikke give mig sådan en – jeg synes, 
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den er grim!” Da Caroline et stykke tid senere har fødselsdag er hun ude og købe en knage med 
Lillian, som hun straks skruer op på sin plads. Dette er en måde, der er med til at lære børnene, at vi 

er forskellige – og har forskellige behov. 
 

Vi spørger jævnligt børnene, hvordan de kunne tænke sig, at børnehaven skulle være. Om de har 
forslag til, hvordan de gerne vil have det, forandringer, nye ting, oplevelser etc. Samlingerne har stor 
betydning for at høre hvilke tanker, børnene gør sig om børnehaven og hvor de bliver medinddraget. 
Børnene har også mulighed for selv at medbringe spændende, flot inventar til huset og dermed også 
være med til at indrette. Det er vigtigt for os, at børnehaven er børnenes hus! 
Ved en af disse snakke fortalte et barn, at han ville ønske, vi kunne lave bål indenfor. Dette tolkede vi 
voksne som noget i stil med en pejs, og vi gik i gang med at undersøge, hvordan dette kunne 
arrangeres. Mureren, vi fik kontakt til, havde aldrig set en pejs i en børnehave og var lidt skeptisk - 
men faldt dog for ideen og greb sin murer ske. Vi fik ikke alene en pejs; vi fik mange spændende 
timer, hvor børnene fulgte mureren og hans arbejde. Han var en særlig - gammel - mand, der f.eks. 
arbejdede på bare fødder og mange af vore børn syntes, det var interessant at følge med i 
opbygningen af pejsen. 

 
Det er vigtigt for børnene at få lov til, at give udtryk for deres følelser af enhver art. Det kan f.eks. 
være begejstring, vrede, sorg eller kærlighed. Uanset hvilken form for følelser det er, er det vigtigt, at 
børnene oplever, de bliver taget alvorligt. Derudover er det vigtigt, at vi voksne - både ansatte og 
forældre - accepterer og vedkender os, at følelsesudbrud som gråd, frustration, vrede såvel som 
glæde hører med til livet. 
 
 Mingus’ mor har fortalt, at Mingus en dag sagde til hende, ”Jeg tror Lillian godt kan li’ 

mig!” 
 Hvorfor tror du det? ”Fordi hun taler med mig!” 
 
Mange taler i dag om at sætte grænser for børn. Vi mener, at det er os voksne, der skal vise, hvor 
vores grænse går. Hvad vil jeg have/og hvad vil jeg ikke have. Derigennem lærer vi også børnene 
respekt for hinandens forskellige grænser. ”Nej”, er et kærligt ord! 
Derudover er det vigtigt, at vi husker, at det er os, der er ansvarlige for den stemning, der hersker i 
børnehaven.  
 
Mange af vore børn knytter stærke venskaber og nære relationer til hinanden. Vi er opmærksomme 
på børnenes behov for at tilbringe meget tid sammen med en eller flere gode venner. Det er fx 
muligt, at tage med andre grupper på tur, eller spise der hvor man har lyst, eller sammen med dem 
man har lyst til at være sammen med. Vi oplever også tit, at børnene gerne vil besøge hinanden - 
både på hverdage og i weekenderne, og vi vil gerne opfordre jer forældre til at bakke op om dette. 
En vigtig del, når børn besøger hinanden er, at de får lov at opleve, hvor mange forskellige måder, vi 
indretter vores familier på.  

 
I dagligdagen arbejder vi hen imod, at her skal være en familiær stemning. Med det mener vi, at vi 
skal respektere hinandens forskelligheder, og alle skal behandle hinanden ordentligt. De store børn 
bliver hurtigt rollemodeller for de mindre og vi giver plads til, at børnene får mulighed for at hjælpe 
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hinanden med fx at tage tøj på og af og at denne hjælp sker på eget initiativ og ikke som et krav fra 
de voksne. 
 

Der sidder en lille ny pige ved frokostbordet. 
Hun vil gerne have mælk og spørger Lillian om hjælp. 

Lillian siger, at hun skal prøve selv, og så går Lillian ud i køkkenet for at hente noget mad. 
Da Lillian kommer tilbage, er der mælk i pigens kop. Emil, der sidder ved siden af pigen, fortæller 
med sit ansigtsudtryk, at han har hældt op for hende og at Lillian ikke skal blande sig mere i det! 

 
Alle børn har krav på meget nærhed og indlevelsesevne fra de ansatte her i huset. Vi prøver at 
behandle børnene individuelt, stiller forskellige krav til forskellige børn, giver nogle børn lov til noget, 
andre ikke må, fordi de endnu ikke har udviklet samme modenhed, som de der får lov.  
 

 Børn ved, hvad de har lyst til - Vi voksne ved, hvad de har brug for! 
 

GRUPPER 
Vi lægger vægt på, at børn har glæde af, at være sammen med både ældre og yngre kammerater. Vi 
synes samtidig, at det er vigtigt, at de ind imellem er sammen med jævnaldrende børn. I forskellige 
aktiviteter i løbet af året er børnene derfor delt op i grupper efter alder. I det pædagogiske 
 

                                
arbejde giver det os mulighed for, at se på det enkelte barn i forhold til gruppen og se hvor de stærke 
sider er og hvor der evt. kan være brug for hjælp.  
Barndommen bliver ikke genudsendt og selvom mange politikere mener, at børn først bliver 
interessante omkring skolestart, mener vi at børn lærer hele tiden. Derfor er det meget vigtigt, at 
børn får fred og ro til at være i nuet.   
 
I forhold til skolestart er det vigtigt, at forældre og personale får en snak om barnets kompetencer. 
Der kan være ting, som barnet stadig mangler at lære. I de tilfælde anbefaler vi, at barnet får et 
ekstra år i børnehaven. Det er vores opfattelse, at børn kan starte for tidligt i skole, men meget få 
starter for sent. 

 



 Side 10  

En gruppe børn er på tur til Bolund. Efter at have kæmpet sig op på toppen – og mens han nyder 
udsigten - udbryder Kristian: “Det her – det er livet!“ 

 

DAGSRYTME 
Dagen starter med, at børnene kommer stille og roligt ind i huset. Vi åbner på pejsestuen, hvor 
børnene kan spise morgenmad. 
Herefter laver vi forskellige aktiviteter. Nogle tager fx i skoven, andre leger, får historier, spille Uno, 
bygger med Lego, eller lave bål. Inden frokost samles vi i rundkreds, hvor vi synger, fortæller 
historier, leger små lege eller snakker med børnene om, hvad de har lyst til at lave og hvad der skal 
ske i den nærmeste fremtid. Vi tager på ture, så tit vi kan og vægter det højt. Børn er en del af 
samfundet og skal også ud og opleve det. I vinterhalvåret laver vi jævnligt læsegrupper efter frokost. 
Læsegrupperne har vi indført, fordi det giver børnene mulighed for lidt ro i krop og sjæl, samtidig 
med, at det fremmer koncentrationsevnen – det er vigtigt at kunne lytte. Vi ved, at nogle børn aldrig 
selv ville bede om at få læst historie, og vi ved, at oplæsning er vigtigt i forhold til, når børnene selv 
skal til at læse, derfor prioriterer vi det højt. Vi har også erfaret, at hvis vi af en eller anden grund ikke 
har fået læst i et par dage, så begynder børnene selv at efterspørge læsegrupperne. 
 
Derefter putter vi de børn, der skal sove til middag. 
Vi ser altid muligheder – så meget kan ske, også om eftermiddagen! 
 

  
 
På månedsplanen, der hænger på opslagstavlen i gangen, kan I se hvilke aktiviteter, der er planlagt i 
den nærmeste fremtid. Derudover tager vi på mange spontane ture. 
Når der er planlagt ture, er det meget vigtigt, at I kommer med jeres barn i god tid. Vi gør meget for 
at forberede børnene til turen, så de ved, hvad der skal foregå, og så er det vigtigt, at vi kommer stille 
og roligt ud af døren. Det kræver god tid! 
Vi er ofte udendørs; på ture, i skoven eller på legepladsen. Derfor forventer vi, at forældrene lægger 
skiftetøj og regntøj i børnehaven. 
 
I børnehavens struktur har vi lagt meget vægt på, at der skal herske mulighed for, at børnene kan 
vælge, hvem de vil være sammen med. Dette er en af grundene til, at vi ikke har stueopdeling. 
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Børnene kan stort set opholde sig, hvor de vil. De bestemmer oftest selv, om de vil være ude eller 
inde, hvem de vil lege med, osv. Nogle gange går vi ind og vejleder børnene.  
Når vi samles i forskellige stunder, f.eks. når vi spiser og til andre samlinger i løbet af dagen, 
bestemmer børnene selv på hvilken stue de vil være, og hvor de helst vil deltage i de ting, der 
foregår. 
Aldersgrupperne er ikke mere fastlåste, end at hvis et barn fra en gruppe inviterer sin gruppe hjem til 
fødselsdag, så kan han også godt invitere sin bedste ven med, skønt denne går i en anden gruppe. 
 

Dicte er med i børnehave for at hente sin lillebror. Hun sidder i gangen i den store røde 
stol. Efter et stykke tid siger hun: ”Når jeg får børn, skal de gå her!” 

 
Da det er godt for børn til tider at være i mindre grupper, tager vi også på ture med en lille gruppe 
børn (2–5 stk.). Her får børnene mulighed for, at skabe tætte relationer. Igennem daglige 
observationer får vi fokus på børn, der måske går for meget rundt alene. For disse børn er en 
”hyggetur” en god indgang til at skabe relationer med andre. 
Vi går ikke ind i en leg og siger, at et barn, der ikke er med, skal have lov at være med. Vores erfaring 
siger os, at enten går legen i stykker eller også bliver det pågældende barn sat til at være “hund“, der 
bare skal ligge stille – langt væk fra, hvor resten af legen foregår. 
I stedet kan vi starte en leg med barnet, og så er der pludselig en anden interesse fra de andre børns 
side om, at få lov at være med. Efterfølgende kan den voksne så langsomt sive ud af legen og på den 
måde skabe mulighed for relationer mellem børnene. 
På ture oplever vi også, at børn skaber nye kontakter. Specielt skovture og svømmeture er oplagte til 
dette. Her kan vi opleve børn, der ellers ikke er særligt interesserede i hinanden, være lige gode til at 
klatre i træer eller være lige vandskræk og på den måde kan der opstå et fællesskab, som senere kan 
udvikle sig til venskab. 
Kolonien er også baggrund for mange nye relationer. Det, at der er god tid og masser af plads, har 
gang på gang betydet, at børn der knap nok kendte til hinandens eksistens, pludselig på tværs af 
alder og køn får øjnene op for hinanden.  
 
 Da Silje kommer i børnehave efter juleferien går hun rundt i alle rum.  
 Hun ligesom snuser til børnehaven. Da hun har været hele vejen rundt siger hun:  
 Jeg elsker altså det her sted!” 
 
God plads er i det hele taget befordrende for børns venskaber. Vi er gode til, at udnytte den plads vi 
har. Dette gælder både inde og ude. Børnene bruger eksempelvis både badeværelser, personalestue 
og kontoret til deres leg. 
 

Inden for de sidste år, er der på landsbasis proppet 75.000 flere børn ind på det samme antal 
kvadratmeter. 

 
Som personale ved vi, at vi er rollemodeller og går foran som et godt eksempel. Vi prøver at skabe en 
familiær stemning i børnehaven, hvor alle - både børn og voksne - skal behandles med respekt. 
Børnene kan også sagtens opleve, at vi voksne giver hinanden et knus. Det ved vi smitter af på deres 
omgangsform. 
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Rasmus kommer for at hente Gilbert. Lillian giver Rasmus et knus.  
Et barn spørger: Er det din far Lillian? 
 Lillian: Nej, men Rasmus er en god ven og jeg har lyst til at give ham et knus. 
 
Når vi holder afslutning for et barn får vi ofte mange betydningsfulde oplevelser. Hele børnehaven 
samles i rytteren, og så er der afskedsgaver og farvelsang. Vi har en tradition for, at der også bliver 
holdt taler. Kammeraterne til det barn der skal holde op, rejser sig og ønsker held og lykke, fortæller, 
at det har været dejligt og sjovt at lege sammen og at barnet vil blive savnet! De voksnes tale handler 
f. eks. om pudsige ting, barnet har sagt, noget man har lavet sammen eller noget den voksne har lært 
af barnet. 
 

Farvelsang: 
Farvel og tak, farvel og tak 

Og jeg håber, at vi ses igen en anden gang 
På gensyn, på gensyn 

Og jeg håber, at vi ses igen en anden gang 
 

Aramsassa, aramsassa 
Guli guli guli guli guli 

Ramsassa 
Aramen, aramen 

Guli guli guli guli guli 
Ramsasa 

 
Venskaber forekommer jo ikke kun børnene imellem. I kraft af den struktur der er her i børnehaven, 
får børnene mulighed for at vælge hvilke voksne, de vil tilbringe deres børnehave tid sammen med og 
det er vores opfattelse, at vi dermed bedre kan støtte børnene i deres venskaber.   
                        

FØDSELSDAGE 
Forældre og personale planlægger sammen, hvordan fødselsdagen skal holdes. Holdes fødselsdagen i 
børnehaven, kan I selv medbringe kage, frugt eller lignende eller I kan lave mad eller lagkage i vores 
køkken. Det er en god måde for børn, at opleve forskellige måder at gøre tingene på. Samtidig giver 
det ekstra mulighed for dialog og samarbejde. 
I er også meget velkomne til at invitere en gruppe børn med hjem. Det kan være den gruppe barnet 
går i eller hele huset. Det er en god mulighed for børnene til, at få indblik i, at mennesker er 
forskellige og gør ting på forskellige måder, indretter deres hjem forskelligt og f.eks. serverer 
forskelligt mad. 
Er børnene hjemme privat, skal de ikke have slik med tilbage til børnehaven. I forbindelse med 
fødselsdage har vi valgt, at arrangementer på f.eks. McDonald’s må foregå uden børnehavens 
deltagelse. 

 

VORES DYR 
Børnehaven rugede for mange år siden kyllinger ud. Det var meningen, at de skulle fordeles til 
interesserede, men da et barn som boede i lejlighed, spurgte hvor hans kylling skulle bo, blev 
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personale, forældre og børn enige om at lave et hønsehus på legepladsen. Vi har derudover også 
kaniner, fugle og akvariefisk. 
Nu er det sådan, at børnene i fællesskab med de voksne i børnehaven er med til at passe dyrene i 
dagligdagen. I weekenderne passer forældre og børn dem på skift. Dette kan I få mere information 
om i børnehaven. 
 

                                               
 

 
 

LEGEPLADS 
 

Børn skal ha’ jord i hovedet! 
 
Legepladsen er tænkt som en have, men også som et sted for fysisk udfoldelse. Vi ser løbende på, 
hvordan vi kan ændre legepladsen, så den hele tiden svarer til børnenes behov. Når der bliver 
foretaget ændringer, er det ofte forældre, børn og personale der i fællesskab får ført de nye ideer ud 
i livet. I de senere år har vi bygget en bålhytte, nyt kaninhus, renoveret cykel- og legeskur og flyttet 
vores høns til et nyt hønsehus. Rundt om hønsehuset har vi fået lagt natursten, som ligeledes kan ses 
som gulvbelægning i børnehavens entré. Indenfor såvel som udenfor skal der være små rum eller 
steder, hvor børnene kan lege i fred og ro. Vi vil gerne have, at legepladsen tager sig indbydende ud. 
Den skal skærpe børnenes sanser og derfor skal der være rå og naturlige ting at røre ved samt dufte 
og farver fra planter og blomster. 
Vi tager også højde for, at legepladsen skal give mulighed for kropslig udfoldelse, ved brug af 
klatretræer, legehusets tag, klatrevæg, boldbane, bakken, cykler, gynger og meget mere.  
Børnene kan følge med i planternes udvikling og vækst, være med til at plukke æbler og bær, skylle 
og skrælle frugterne og i sidste ende lave æblemos til æblekage eller koge bær til gele. 
Plantekasserne ved indgangen til børnehaven er tænkt med det samme formål. Her sår vi grøntsager, 
hvoraf vi bruger mange af dem til lammefesten (læs mere herom under traditioner). 
 
På en frostklar solskinsdag har vi lavet bål på legepladsen. Der bliver stegt pølser, bagt snobrød og 
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pandekager. Milas sidder med en pandekage, og syltetøjet løber ned af hans hånd. Da Gitte giver 
ham et stykke papir, så han kan tørre sine fingre, siger han med et stort smil ”Det er solen der 

smelter syltetøjet!” 
 

 
 

 
LEGETØJ 

Børnene må gerne have legetøj og cykler med i børnehaven, men må være indstillet på at dele med 
andre. Vi påtager os ikke ansvaret for, om legetøjet bliver væk eller går i stykker. Det er umuligt for os 
at holde styr på. 
 

OPRYDNING 
Det er et fælles ansvar, at få ryddet op. Vi forventer, at I bakker op om dette, ved at sørge for, at 
børnene får ryddet op - både det de har leget med, og i deres garderobe, inden I går hjem. Navn i tøj 
og sko er en god ting!  
En eftermiddag om ugen gør vi rent sammen med børnene. De hjælper med støvsugning, ordner 
toiletter og håndvaske, samt vasker gulv og hvad der ellers trænger til at blive gjort rent. 

 

TRADITIONER 
Vi har mange forskellige traditioner: juleemne, sommerfest, lammefest, koloni, fasanmiddag m.m. 
Vores traditioner er ofte opstået af spontane oplevelser sammen med børnene, som f.eks. 
lammefesten; Vi sad og talte med børnene om, om vi ikke kunne få flere dyr, fx en ged eller et får. Da 
ønsket ikke kunne indfries, sagde Lillian, at vi i stedet kunne prøve at grille og spise et lam. Det er nu 
blevet til en fast tradition. Vi laver indkøb med børnene, graver kartofler op, bruger de ting vi har i 
vores urtehave, pynter op, parterer og griller lammene og inviterer forældre og søskende til middag. 
Vi holder af traditioner, fordi gentagelser er med til at skabe tryghed for børn. De oplever deres egen 
udvikling i forhold til tidligere. 
Læs mere om vores traditioner under ”ÅRSPLAN”. 
 

I børnehaven skal børnene have oplevelser, som de ikke får andre steder! 
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TURE 
Børnehaven tager på så mange ture som muligt. Vi synes det er vigtigt, at børnene oplever, at de er 
en del af vores samfund. De skal se så meget som muligt af verden udenfor børnehaven, fx skoven, 
tur på Torvet når der er torvedag, lære afrikansk dans i Krudttønden, ture i nærmiljøet, bondegård, 
hjemmebesøg hos pædagogerne, andre institutioner, museer, svømmehal, København og meget 
andet. Vi går meget! Det, at gå til og fra et bestemmelsessted, kan være en tur i sig selv. 
Vi udnytter også vores to Christiania cykler. Det sker ofte, at 1-4 børn gerne vil have en hyggetur, og 
så er det oplagt at bruge cyklerne. Vi oplever, at ture inspirerer til leg. 
 
Malte og Ethan er med Gitte i Boserup skov efter brænde til pejsen. Gitte bor i Boserup skov, tæt på 

det sted hvor vi henter brænde. Vi kører i børnehavens bus. Da bussen er fyldt med 
brænde og vi kører hjemad siger Malte: ”Hvad nu hvis Ethan og mig vi boede hjemme 
hos dig? Gitte, Det lyder da hyggeligt! Ethan, Ja, så skulle vi have en hundehvalp og en 
kattekilling! Malte, ja, og så skulle vi på skovtur og når vi kom hjem skulle vi have varm 
kakao og boller! Ethan, og så skulle vi putte med hundehvalpen og kattekillingen under 
et tæppe! 
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BØRNEMILJØ 
Det fysiske børnemiljø 
Det betyder meget for os, at børnehaven opleves som et hjem og at børnene mærker hygge, sjæl og 
tryghed. I børnehaven skal alle føle sig hjemme, hvilket vi prøver at indrette efter. Vi har blandt andet 
”rigtige” møbler, lysekroner, dyr, levende lys, frugttræer osv.  
Børnene deltager i de daglige gøremål, såsom at ordne kaninbur, samle æg, støvsuge efter frokost 
mm. Børnene har lov til at være alle steder i børnehaven. Her er ingen ”voksenrum”, men masser af 
plads til børn.   
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Det psykiske børnemiljø 
Stemningen i huset er vigtig og vi som ansatte er klar over, hvor stor betydning, de stemninger vi 
skaber, har. Blandt andet derfor er vi bevidste om, at vi vil undgå at skælde ud og at vi ikke råber eller 
taler i højt toneleje.  
Vi ser mangfoldighed som en ressource og en styrke. Børnene bliver medinddraget og har ret til, at 
stille spørgsmålstegn ved de voksnes adfærd og regler. Vi mener, det er af stor betydning, at børnene 
får lov til at udtrykke deres mening og følelser og at disse bliver hørt.   
Et eks. fra en samling, hvor vi spørger børnene om, hvad de synes godt og dårligt om i børnehaven: 

- Det er synd dyrene er i bur. 
- Godt vi rækker hånden op til samling. Ellers snakker alle hele tiden, vi får ondt i ørene 

og ingen kan høre hvad vi siger. 
- De voksne skal ikke skælde ud. Det er ikke rart. De andre børn skal hjælpe de voksne 

med at huske på, at de ikke må skælde ud.  
- Det dårligste ved børnehaven er, at man skal rydde op efter sig. 
- Det er godt, vi har en pejs. Det varmer.  
- Det er godt at have venner. Helst mere end én. 
- I en anden børnehave, jeg har gået i, måtte man ikke side sammen med nogle man 

ikke var i gruppe med.  
- Vi må selv bestemme, hvilken stue vi er på til samling. 
- Det er godt, vi har en god børnehave. 

Vi taler også med børnene om de svære ting i livet. F.eks. dødsfald, at forældrene skændes, at 
bedstefar er syg, at ens bedste venner holder én udenfor, hvis man er blevet drillet. Vi hjælper dem 
med at løse konflikter og lærer dem forskellige metoder, bl.a. ved at spille rollespil for dem eller 
fortælle ”Kurt-historier”. Kurt er en lille dreng, som oplever utrolig mange forskellige ting i sit liv, ofte 
med en forbindelse til børnehavebørnenes dagligdag. Vi giver dem andre løsningsforslag til deres 
konflikter og støtter dem, når det er svært.  
 
  
Det æstetiske børnemiljø 
For os hænger det æstetiske børnemiljø meget sammen med det fysiske og det psykiske miljø. At vi 
ønsker at gøre stedet smukt, bl.a. ved vores indretning både ude og inde og ved de stemninger vi og 
børnene skaber. Vi vil løbende evaluere vores arbejde med børnemiljø og børnenes opfattelse af 
samme. Dette gøres i samlinger, hvor vi vil gå i dialog med børnene om børnemiljøet. Derudover vil vi 
lave interviews af børnene enten individuelt eller to-og-to.  
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FORÆLDRESAMARBEJDE 

 Hvis jeres barn er trist, når I går, er I altid meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det 
går. 

 Det er vores mål, at ikke blot børn, men også forældre skal føle sig velkomne i børnehaven. Vi 
ved, at hvis jeres børn skal trives, skal I som familie trives på godt og ondt, ligesom alle os 
andre. 

 I er eksperter i jeres barn.     
 
Når I kommer ind i børnehaven ved vi, at I overlader os det vigtigste, I har. Nu skal samarbejdet til at 
begynde. I bruger tid på at lære os at kende, og finde ud af, hvad det er for nogle mennesker, der skal 
have med jeres barn at gøre. I jeres kontakt til personalet, kan I henvende jer til den person, I føler jer 
mest tryg ved. Vores samarbejde er et fælles ansvar, der bygger på gensidig respekt, tolerance og 
åbenhed. Samarbejde kræver, at vi trods uenighed kan acceptere og respektere hinandens forskellige 
opfattelser. Vi ved, at vi ikke kan være enige med alle forældre om alt, lige som vi ved, at I vil være 
uenige med os indimellem.  
 
Da børnene som oftest er de første, der reagerer på forandringer i hjemmet, er det vigtigt for os at 
have et bredt syn på familien. Når I melder jeres barn ind i vores børnehave, ser vi det som hele 
familien, der meldes ind.   
  
Vi kontakter altid Jer, hvis vi oplever, at Jeres barn ikke trives – dette forventer vi også, at I gør. I kan 
forvente af os, at vi er meget direkte og personlige.  
 

En undersøgelse har vist, at når forældre taler 
positivt om personalet, så trives deres barn bedre! 

Jo mere engageret forældre er i børnehaven, des bedre trives deres barn der. 
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Når I kommer ind i børnehaven, kan den opleves som meget rodet! Det sker endda, at ting bliver væk 
– det meste dukker dog op igen efter lidt tid. I vil måske undre Jer over, at der ligger en jakke på 
gulvet og at en ansat går forbi uden at samle den op. Det er meget tænkeligt, at den ansatte er på vej 
for at finde ejermanden, for at få ham eller hende til selv at hænge jakken op. Det lærer man nemlig 
ikke ved at andre altid gør det, og at børn skal være selvhjulpne er en meget stor del af vores 
pædagogik, også selv om det skaber meget rod og kræver meget tid at finde ejerne til alle de jakker, 
der ligger på gulvet. 
 

STØTTEFORENINGEN 
Vi har været så heldige, at en gruppe forældre for nogle år siden oprettede en støtteforening, som 
blandt andet har til formål at støtte børnehaven økonomisk. Støtteforeningen arbejder på Roskilde 
Festivalen og har hvert år brug for mange frivillige, der vil lægge nogle timer til gavn for børn og 
personale i børnehaven. Tilskuddene fra støtteforeningen giver os bl.a. mulighed for, at komme på 
koloni, i teatret mm. Det er også støtteforeningen der har givet os mulighed for, at have egen bus. 
Arbejdet i støtteforeningen bidrager også til tættere relationer mellem forældrene. 
Alle interesserede kan indmelde sig. Der hænger oplysninger på opslagstavlen i gangen. Der er også 
mulighed for, at bidrage med frivillige indbetalinger på REG.nr. 5396 KONTO nr. 0243278 
 

DEN DAGLIGE KONTAKT 
 

I rytmikrummet får børnene massage og bliver gynget i det store tæppe. 
Der er fred og ro og en dejlig stemning. 

En mor til et barn, der netop er blevet overflyttet fra en anden børnehave, sidder og kigger på. Da 
alle har prøvet siger hun: ”Nu forstår jeg, hvad der er så anderledes ved denne børne-

have. Hvor er jeg glad for, jeg har flyttet min datter.” 
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Når Jeres barn har gået i børnehaven ca. 2-3 måneder holder vi en samtale, hvor vi snakker om Jeres 
barns start i børnehaven og om pædagogikken i børnehaven. Derefter har samtaler efter behov, to 
forældremøder og børnemøder, en lammefest, en sommerfest/arbejdsdag og et julearrangement. 
Vi forventer, at I deltager i arrangementerne, for at styrke vores fælles samarbejde. 
For os er det ikke noget problem, at I giver jeres barn meget opmærksomhed. Det er med til at 
barnet føler sig værdsat og som noget særligt. Men børnene skal også lære at færdes i andre sociale 
miljøer end de hjemlige, og lære at opføre sig, så andre end forældre og børnehavens personale kan 
holde dem ud. 
I er altid velkomne til at spørge ind til Jeres barns trivsel eller bare om hvordan han/hun har haft det. 
Lad jer ikke afskrække af, at vi ser ud, som om vi har travlt - det har vi sikkert, men vi vil også gerne 
have tid til at tale med jer! Det er vores opgave, at formidle hvordan det går med jeres barn i 
børnehaven. Derudover vil vi gerne opfordre til, at I fortæller os, hvordan I synes om de ting vi gør, 
eller de aktiviteter vi foretager os – både negativt, men også når noget er godt. Ingen vokser af kun at 
få negative tilbagemeldinger. Vi gør et stort stykke arbejde for, at Jeres barn skal få et godt 
børnehaveliv – et klap på skulderen indimellem vil være med til at styrke vores arbejdsglæde. 
I perioder arrangerer bestyrelsen fællesspisning til stor fornøjelse for alle. 
 
Vi forventer, at forældre mindst en dag om året er i børnehaven og også gerne deltager på en tur. 
Dette for, at I kan få en større forståelse for jeres barns børnehaveliv og et bedre indblik i den måde, 
vi er sammen med jeres barn på. Dette gælder efter indkøringsperioden. 
 

Går tiden, - eller kommer den? 
 

 
 

I familierne lærer børn det vigtigste - her i familien lærer de forskellighed! 
 

BESTYRELSEN 
Efter børnehaven er blevet en privat institution er det bestyrelsen og lederen, der er ansvarlig for 
børnehavens budget og drift. Bestyrelsen holder møde ca. 10-12 gange om året. På møderne 
diskuteres de pædagogiske principper, aktiviteter i børnehaven, pædagogik og bearbejdelse af 
virkeplan. Bestyrelsen skal diskutere og godkende de pædagogiske læreplaner samt hvordan 
personalet inddrager disse i det daglige arbejde. Der bruges også tid på at diskutere aktuelle artikler.    
Arrangementer såsom forældremøder og sommerfest er også emner på bestyrelsesmøderne. 
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Der er valg til bestyrelses poster hvert efterår. På lige år er 2 bestyrelsesposter på valg, og på ulige år 
er 3 bestyrelsesposter på valg. Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt ind for en toårig periode. Hvert 
år vælges der 3 suppleanter. 
 
Den nuværende bestyrelse ser pr. 1. januar 2016 således ud: 
 

Formand:               Lars Wiboe Pilmann (Linus gr.3) Tlf. 51803435 
Næstformand:         Christian Olesen (Herbert gr. 3)                                                        Tlf. 30834337 
Medlem:                   Berit Jensen (Maja gr. 4) 
Medarbejderrep.:   Lisbeth S. Pedersen  
Medlem:                  Tove Hjortgaard (Vigga gr.3)                                                              Tlf. 51820384 
Suppleant:               Lasse Preisler (Mikkel gr. 3)                                                                Tlf. 28980540 
Suppleant:              Anne Simonsen (Liva gr. 4) Tlf. 42436066 
Medlem:                  Jesper Lindberg (Magne gr. 3 og Marius gr. 1)                                Tlf. 51616851 
Eksternt  
Bestyrelsesmedlem: Mia Dyring Schaarup-Jensen                                                            Tlf. 24267240 

   
 
Bertram siger til Lillian: Du er min chef! Jeg synes du er god til, at bestemme! 
 

PERSONALESAMARBEJDE 
Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i et fælles menneskesyn og fælles værdier. Vi 
tilstræber, at der blandt de ansatte er både mænd og kvinder. Vi opfatter vores forskelligheder som 
en styrke og giver hinanden lov til at gøre de ting, vi hver især er bedst til. Den enkelte og 
personalegruppen skal hele tiden kunne se en udvikling med sig selv, personligt såvel som fagligt. Vi 
iagttager hinanden og sætter spørgsmålstegn ved handlemåder og relationer.  
Nogle af de metoder vi bruger er supervision og “hele vejen rundt“. Hele vejen rundt foregår ved, at 
hvis en kollega eksempelvis skælder ud, observerer en anden kollega episoden. Efterfølgende skriver 
den, der har skældt ud og observanden sin helt egen version af det skete. Vi spørger også det barn, 
der fik skæld ud, samt de børn og voksne, der så det ske, om hvordan de oplevede det. Alt dette 
materiale gennemgår vi på personalemøder. Vi diskuterer, hvad der var godt og dårligt ved episoden, 
hele grundlaget for at handle sådan, om det var okay eller om tingene kunne være foregået på en 
anden måde. 
Vi holder personalemøde en gang om måneden, hvor vi bl.a. jævnligt giver hinanden supervision. 
Derudover er vi på en årlig personaleweekend, hvor vi arbejder målrettet på at udvikle os fagligt, 
personligt og har fokus på vores samarbejde. Der bliver afholdt personaleudviklingssamtaler med 
hver enkelt ansat en gang om året. 
Vi deltager i de kurser og udviklingsprojekter vi har mulighed for og som er relevante i forhold til det, 
vi arbejder med. 
Vi stiller krav til hinanden og har mange diskussioner. Det er vigtigt, at alle giver sig til kende, og giver 
udtryk for, hvad man tænker og mener. Vi skal og kan ikke være enige om alt og ser konflikter som en 
del af det, at samarbejde. Vi arbejder med vore forskelligheder og forsøger at udnytte dem i et 
konstruktivt samarbejde. Personalesamarbejdet danner grundlag for kulturen og trivslen i 
børnehaven. Fungerer personalet ikke godt sammen, gør børnene det heller ikke. Vi har ofte 
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diskussioner og tager gerne vores samarbejde op til revision. Derfor vil vores personalesamarbejde 
altid være en stor udfordring. 
At arbejde her kræver, at de ansatte kan se en udfordring i at arbejde på utraditionelle måder, tør 
tage nogle udfordringer op og ind imellem springe ud, hvor man ikke kan bunde. Det er sjovt og rart 
at arbejde her. Vi er her, fordi vi kan lide det.  
 

LEDELSE 
Lederen skal fortsat arbejde med individuel og fælles udvikling. Der er fokus på personalets faglighed 
og lederen skal sørge for, at personalets faglige viden bliver udnyttet. Dette sker blandt andet på 
personalemøder og via refleksioner og tilbagemeldinger i dagligdagen. Det er vigtigt at få sagt det, 
man tænker højt.   
Lederen har meget fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.   
 

 
 

Når du skal gå – skal du indimellem gå helt ud til kanten  
– ellers skal du slet ikke gå! 

  
 

EVALUERING 2014-2015  
 
Vi har fastholdt en god og solid venteliste, og har fortsat et ry som en ambitiøs og engageret 
børnehave. 
 
Lillian og Gitte har flere gange været ude og fortælle om vores pædagogik, både på undervisnings- 
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institutioner og i andre børnehaver.  
Vi har mange studiebesøg i børnehaven – fra hele Danmark, Sverige og Norge. De får en rundvisning, 
hvor børnene gerne deltager og fortæller om børnehaven. Vi slutter af med at give et oplæg om 
vores måde at arbejde på. Det er altid spændende, fordi der bliver stillet spørgsmålstegn ved os og 
vores pædagogik og vi erfarer, at vi stadig kan bidrage med meget i den pædagogiske verden.  
 
Vi har deltaget i et udviklingsprojekt med forskere fra RUC og 4 andre børnehaver om  
”Børns venskaber og relationer”. 
I vores børnehave havde vi specielt fokus på, hvordan private legeaftaler blandt børn opstår, hvordan  
de påvirker dagligdagen i børnehaven, hvordan vi kan sikre at alle de børn der ønsker at lave   
legeaftaler kan støttes i, at det kan lade sig gøre. Vi fandt også ud af, at der kunne være 
svære situationer for børn, der på skift bor hos far og mor. De kunne, nogen gange opleve, at der gik  
lang tid, før deres ønske gik i opfyldelse. Det viste sig også, at der er stor forskel på, hvordan børn og  
voksne planlægger. Forældre vil gerne aftale langt ud i fremtiden, hvorimod børn er spontane og vil  
lege, her og nu! Vi så også på, hvilke udfordringer det gav forældrene, at skulle 
sige JA eller NEJ, til at tage en kammerat med hjem.  
Projektet afsluttedes med to Fyraftens møder på RUC, hvor der kom mange interesserede. Der blev  
også trykt en folder, med beskrivelser af de enkelte projekter. Den kan lånes i børnehaven. 
 
Vi søgte om økonomisk støtte til et projekt om ”Børns trivsel og livsduelighed”. Her kom vi desværre 
ikke i betragtning.  
 
Vi havde et ønske om, at arbejde med ro og stilhed som modspil til det høje tempo der ofte præger  
børns hverdag.  
Vi har haft fokus på ro og stilhed som et modspil til det høje tempo der ofte præger børns hverdag.  
Det er bl.a. sket ved, at vi giver børnene massage, ligesom de engang imellem skal give hinanden  
massage. Vi laver også yoga, hvor børnene får brugt deres krop på en anden måde end de plejer. 
Både massage og yoga foregår i en rolig stemning, med stille musik. Børnene nyder det, og det har en  
mærkbar effekt på den kropslige uro vi ellers kan opleve hos dem. 
Vi deler ofte børnene i mindre grupper, hvor der er god mulighed for fordybelse og nærvær. 
Dette tema fortsætter fremover. 
 
 
Vi har været i avisen om vores juleemne. Vi skrev lidt om tanken bag vores juleemne, og hvordan 
børnene er med til, at bestemme hvem vi skal støtte med de penge vi tjener. 
Dette betød, at Kanal Roskilde ville komme ud og interviewe og filme lidt fra vores dagligdag. Dette  
sker i begyndelsen af 2016. 
 

MÅL OG VISIONER 2016-2017 
 
Vi vil fortsætte med, at være udadvendte i forhold til vores pædagogik.  
Vi er indstillet på, sammen med bestyrelsen, at arbejde hårdt på, at fastholde vores ry som en god og 
ambitiøs børnehave. Efter vi er blevet en privat institution ligger der også et stykke arbejde i, at 
tiltrække nye ”kunder”, så vi hele tiden har de børn indskrevet som vi er normeret til.  
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Vi vil stadig som personalegruppe tage ud og formidle vores pædagogik og deltage i forskellige 
udviklingsprojekter og åbne dørene for besøg udefra.  
Vi har en vision og et mål om, at vi skal være verdens bedste børnehave. Vi mener, det er vigtigt at 
gøre opmærksom på, at vi er bevidst om vores arbejde - hvad vi vil og hvad vi kan.  
Vi vil fortsætte med at iagttage hinanden, så vi kan bruge dette til at diskutere, hvordan vi er sammen 
med børnene på en god og anerkendende måde.  
Vi vil fortsat have fokus på, hvordan vi taler med børn.  
Vi vil arbejde med ro og stilhed som modspil til det høje tempo, der præger børns hverdag. 
 
Vi er igen blevet inviteret til, at deltage i et udviklingsprojekt med Center for småbørnsforskning på 
RUC. Denne gang er titlen ”AT HAVE DET GODT”. Vi sætter fokus på, hvad børn siger og gør, der  
indikerer, at de har det godt og trives i børnehaven. Børnene tager billeder af de steder i børnehaven, 
som betyder særlig meget for dem og hvor de har det godt. 
 
Vi har mange andre ideer til udviklingsprojekter. Noget af det der optager os er bl.a.: 

- Kvalitet i dagtilbud. 
- Læring gennem leg – legens betydning for børns udvikling. 
- Børns sociale kompetencer. 
- Fra haver til maver - ”børn skal ha’ jord i hovedet!” 
- Forældresamarbejde med særlig fokus på forældrerollen og opdragelse. 
-  

Uanset hvilke projekter vi går i gang med, vil børns trivsel og livsduelighed være en del af det. 
 

Vi sidder og spiser frokost. Liva vil gerne have noget mælk. 
Signe: ”Du kan bare gå over til det andet bord og bede om det. Pause. Signe: er du bange eller 

genert?” 
Liva kigger på Signe, går over til det andet bord, tager mælken. Da hun kommer tilbage kigger hun 

på Signe, der siger: ”Se, det gik jo fint. Det klarede du godt!” 
 

VORES SAMARBEJDSPARTNERE 
Vi har en talepædagog tilknyttet børnehaven. Hun træner med de børn, der har behov for det. Vi 
samarbejder i øvrigt med psykolog, PPR, Inklusions centeret og socialforvaltningen. 
 Vi får 2 gange årligt besøg af en pædagogisk konsulent, der skal lave ”pædagogisk tilsyn”. Her bliver 
personalet observeret, måden vi er sammen med børnene på, hvordan børn løser konflikter og 
meget andet. Afslutningsvis taler den pædagogiske konsulent med Lillian, og fortæller hvad hun har 
set, samt kommer med forslag til ændringer. Der udarbejdes en rapport om besøget. Bestyrelsen 
gennemlæser rapporten. Den findes i børnehaven. 
Sundhedsplejersken, Merethe, kommer også jævnligt i børnehaven. Med hende kan vi tale om både 
generelle og specielle problemer i forhold til børn eller familier. 
Endvidere samarbejder vi med de skoler og SFO’er børnene skal gå på. Vi sender børn til omkring 8 af  
kommunens skoler 
Fra UCSJ modtager vi hvert halve år en studerende. 
UCC’s forskningsenhed har vi samarbejdet med i forbindelse med vores udviklingsprojekt om “Skæld 
Ud“. Det er specielt Erik Sigsgaard vi har samarbejdet med. Han har tidligere brugt vores børnehave i 
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forbindelse med hans bøger “Hvad er et godt 6 års liv?“ og “Op lille Hans“. Vi håber dette samarbejde 
kan fortsætte til gensidig inspiration.  
UCC’s ”Center for udvikling” var med omkring vores udviklingsprojekt om inklusion. 
Derudover samarbejder vi med forskere fra bl.a. Center for småbørnsforskning påRUC og DPU.  
 

ROSKILDEMODELLEN  
Roskildemodellen er udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med psykologer, socialrådgivere 
og pædagoger. Den skal bruges i tilfælde, hvor et barn ikke trives. 
De fleste børn har i løbet af deres børnehavetid behov for særlig hjælp eller støtte. I nogle tilfælde er 
der behov for, at vi henter hjælpen udefra. 
Når vi bliver bekymret eller opfanger signaler fra et barn, har vi følgende praksis at arbejde efter. 
Vi taler om barnet på førstkommende personalemøde. En pædagog laver en observation af barnet 
uden at tolke til næste møde, hvor vi gennemgår observationen. Vi ser ikke på, hvad barnet ikke kan, 
men på hvilke kompetencer barnet har. Derefter ser vi på, hvad vi kan gøre for at støtte og hjælpe 
barnet. Vi kontakter derefter forældrene og beskriver, hvad vi ser og oplever. Derefter aftales en 
handleplan for barnet og dato for nyt møde fastsættes. Er der til næste møde ikke sket en udvikling 
kontaktes P.P.R. (Pædagogisk psykologisk rådgivning) eller der laves en underretning til 
socialforvaltningen. 
Vi kontakter ikke psykologer, talepædagoger og forvaltninger uden, at I forældre er medinddraget.  
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ÅRSPLAN 
I børnehaven foregår der i årets løb mange faste aktiviteter og traditioner. Aktiviteterne er ligesom 
traditionerne opstået i et samspil med børnene. Både aktiviteterne og traditionerne bliver hvert år 
taget op til evaluering, hvor vi beslutter, om vi skal fortsætte med de samme ting, eller om der skal 
tilføjes nye aktuelle aktiviteter eller traditioner.  
 
 

MADEMNE 
I forårsmånederne har vi et længerevarende pædagogisk forløb om mad. Børnene medbringer 
råvarer i stedet for madpakker, og så tilbereder vi maden sammen. Vi oplever, at dette er med til at 
give børnene nye madvaner, som de også gerne vil dele med deres forældre.  
F.eks. bad Katrines mor om opskriften på Lones kartoffelsuppe – den måtte de bare prøve 
derhjemme, for Katrine kunne så godt lide den.  
Børnene spiser mange forskellige ting; menuen består som regel af en lun ret og derudover buffet 
med frugt, grøntsager, rugbrød, pålæg etc. Kun fantasien sætter grænser! 
Et andet meget vigtigt udbytte af mad emnet er den sproglige stimulering der foregår. Børnene lærer 
nye ord, fx ”piskeris” og ”agurkesalat”, og der er god tid til dialog og derigennem styrkelse af sproget, 
mens man hjælpes ad med tilberedningen af maden. 
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FASTELAVN 

To uger før fastelavn tager vi i skoven og henter grene, som vi skal bruge til at lave fastelavnsris. 
Børnene medbringer udklædningstøj eller låner noget af børnehaven. Hver dag øver vi teater i 
grupperne og laver pynt til fastelavnsrisene. Afslutningsvis viser vi teaterstykkerne for hinanden 
fredag inden fastelavn. Fastelavnsmandag slår vi katten af tønden og spiser pølsehorn og 
fastelavnsboller.  
 

En pige har haft neglelak med i børnehaven. 
Lillian går i gang med at lakere både tå- og finger negle. Der er 

mange, der gerne vil pyntes. 
Efter ganske kort tid, er der neglelak over alt. 

Lillian siger, at det nok havde været smart først at undersøge om vi havde noget neglelak fjerner – 
det har vi ikke! 

Lillian og et par børn kører i Matas, hvor en af pigerne siger 
”Vi skal købe noget neglelakflytter!” 

 

 
SOMMERFEST 

Først på sommeren holder vi sommerfest hvor både børn, forældre og personale trækker i 
arbejdstøjet og giver børnehaven en kærlig hånd. Vi skal have shinet børnehaven op! Maling, 
hakkejern, hækkeklipper, symaskiner og knofedt er ting, der bliver god brug for denne dag. Vi slutter 
dagen af med fællesspisning. 
 

 
 

MUSIKEMNE 
I to uger i starten af efteråret koncentrerer vi os om musik og sang. Vi skal have besøg af forskellige 
musikere, høre forskellige musikgenrer og lære en masse nye sange. Vi får som regel også lov til at 
komme i Jakobs Kirken, hvor kordegnen demonstrerer orglet og også lader os spille på det.  
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Vi bruger musikken som led i den sproglige stimulation af børnene. Derudover giver den glæde og 
gejst hos børnene og er med til at skabe stemninger i huset. Det styrker børnenes sociale relationer 
og deres selvværd, blandt andet når de skal op og synge på scenen. 
Dette foregår selvfølgelig også udover musikemnet, men vi oplever, at det er til gavn med et mere 
koncentreret forløb. Det giver sig udslag i, at forældre fortæller, at deres barn synger meget 
derhjemme. 
Vi slutter af med at optræde for hinanden. 

 
NATUREN 

Vi bruger naturen meget og tager ofte af sted, både planlagt og spontant. 
Om foråret har vi skovgrupper, hvor børnene på skift er af sted en uge ad gangen. Her laver vi bål, 
bygger huler, snitter i pinde, undersøger naturen og leger.  
Vi bruger naturen bl.a. for at børnene skal lære respekt for naturen. Vi har også flere gange samlet 
skrald. På den måde lærer børnene, at man ikke bare må smide skrald, knække grene af træerne etc.  
Børnene skal opleve stilheden, roen, duftene, årstidernes skifte. Derudover giver naturen gode 
udfordringer for børnenes motorik. I skoven er der højere til loftet, hvilket giver mulighed for andre 
måder at bevæge sig på og plads til andre lege samtidig med, at børnene får pirret deres fantasi.  
Ved ”Klint” er der store skrænter ned til vandet, hvor vi har tov med, som børnene kravler op og ned 
af. Når de når op på toppen, kan de se ud over vandet. Engang vi var af sted spurgte en pige: ”Hvem 
har fyldt alt det vand deri?” 
 

På kolonien går Louise og et barn i skoven.  
Dreng: ”Bladene er ved at falde af. Så er det snart efterår.” 

Louise: ”Ja, det er rigtigt!” 
Efter et øjebliks stilhed siger drengen: ”Hvordan kommer bladene så derop igen, når det bliver 

forår?” 
 

 
 
Hver mandag tager en lille gruppe ud for at hente mælk hos Verner, vores mælkemand, der har en 
lille gård. Her oplever børnene mange ting. Først og fremmest finder de ud af, hvor mælken kommer 
fra. Vi klapper kalvene og kan lugte, hvordan der lugter på en gård. Børnene erfarer også, hvad det 
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betyder når koen løfter halen, og de lærer hurtigt, at det er en god ide lige at træde et skridt 
baglæns!  
 

Børn skal snakkes med, hvis de skal blive selvstændige, trygge og udvikle selvværd. Men er 
kommunikationen moraliserende, belærende og dikterende, får børn ikke den indre sik-

kerhed, som vi ønsker. 
 

SOVEDAG 
For de børn der skal starte i SFO i maj måned holder vi en sovedag i løbet af foråret. 
Børnene kommer om morgenen som de plejer, men medbringer dyne, sovedyr, tandbørste m.m. Vi 
tager på en heldagstur og kommer tilbage efter børnehaven er lukket og de øvrige børn og 
personaler taget hjem! Enten laver vi aftensmad i børnehaven, eller også tager vi på restaurant. Vi 
hygger og læser godnathistorie. Det er en særlig oplevelse, at vågne næste morgen, og opleve at de 
”små” kommer i børnehave, mens man selv sidder og spiser morgenmad i nattøj! 
 

PLANTEDAG 
I begyndelsen af maj måned holder vi plantedag. Alle børn medbringer en blomst, som vi planter ud 
 på legepladsen, så den kan blive flot og smuk at se på. 
 

Samuel fortæller, den blomst han plantede er gået ud nu. 
Et andet barn siger: ”Vi kan godt være fælles om min!” 

 

FESTIVALBOD 
Under Roskilde Festivalen har vi en lille bod på Køgevej. Her står børn og forældre og sælger 
sandwich, saftevand, kage, kaffe m.m. Vi opfordrer forældre til at hjælpe med at bage til boden, stå i 
køkkenet eller i boden. Pengene, som vi tjener, går bl.a. til børnehavens årlige koloni. 
 

LAMMEFEST 
Hvert år sidst i august holder vi lammefest. Ved middagstid hænger vi et helt halalslagtet lam på 
grillen, hvor det hænger og syder hele eftermiddagen. Imens laver vi salat, bager flutes, pynter op og 
gør klar til fest! I løbet af eftermiddagen kommer forældrene og hjælper til med de sidste 
forberedelser. Før vi kan sætte os til bords synger vi en fællessang eller to på den blå legeplads.  
En meget hyggelig dag og aften for hele familien. 
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KOLONI 
 

De ældste børn har været på ”afslutningstur” til Helsingborg. 
Vi står på færgen på vej hjem. 

William spørger: Er det her Stillehavet? 
- Nej, det her er Øresund. 

Der bliver en kort pause, hvorefter William siger: ”Jeg synes bare her er så stille!” 
 

Det er vigtigt for os, at tage på koloni. På en koloni rystes vi tættere sammen. Der opstår nye 
venskaber blandt børnene og tætte relationer mellem børn og voksne. På en koloni oplever børnene 
voksne, der ikke afbrydes eller lader sig distrahere af fx en telefon der ringer eller lignende. Vi har god 
tid til at lave lige det, vi har lyst til. Vi går på lange ture, klatrer i træer, laver bål, undersøger naturen, 
hygger med spil, bøger og sang og hjælpes ad med aftensmaden. Børnene oplever den kulsorte 
nattehimmel med månen og stjerner. Vi tager af sted i september. 
Hvis der er behov for det, besøger vi kolonien før vi skal rigtigt af sted, så børnene har set stedet og 
er forberedt på, hvor vi skal hen. 
Vi tager af sted i to grupper – en fra mandag til onsdag og en fra onsdag til fredag. 
Onsdag er fælles- og byttedag. De børn der kom af sted først er der til om eftermiddagen, og de, der 
skal være der til fredag, kommer i løbet af formiddagen. Så kan børnene vise hinanden hemmelige 
steder, hvor de har sovet, gode legesteder mm.   
Onsdag er samtidig dagen, hvor gruppe 4 kan komme med om formiddagen og opleve lidt af 
kolonistemningen og så tage med hjem om eftermiddagen. Det gør deres forståelse af hvad en koloni 
er større, så de er godt forberedt til næste år, når det er deres tur til at overnatte på kolonien. 
Pga. økonomi og personaleressourcer er det nødvendigt, at tage op fra år til år, om vi skal på koloni. 
Umiddelbart efter kolonien har vi Venskabs uge. Vi snakker om, hvordan man er en god ven,  
og snakker om, om alle har en god ven. 
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På kolonien taler vi med børnene om, at når den anden gruppe kommer derud om onsdagen, må vi 
fortælle dem om hvor de må gå til, hvordan der ser ud osv. Da hold 2 kommer, tager 
Cecilie på 3 år Karl Emil i hånden og siger: ”Skal jeg vise dig rundt på kolonien?” Han 

svarer ja og de går sammen. 
 

GRÆSKARLYGTER 
I oktober/november laver vi græskarlygter, som skal stå udenfor børnehaven og inde i mellemgangen 
og lyse op. Det ser vældig hyggeligt ud. Vi rister græskarkernerne og laver græskarsuppe af indmaden 
fra græskarrene.  
 

BEDSTEFORÆLDREDAG 
I efteråret tager vi på ture og samler en masse æbler. Vi koger æblegrød i lange baner og slutter af 
med, at lave Roskildes flotteste æblekager. Alle børn kan denne dag invitere deres bedsteforældre til 
en hyggelig formiddag, hvor der “smovses“. Vi plejer at synge for bedsteforældrene, og børnene vil 
gerne vise dem rundt i børnehaven. Bedsteforældrene er velkomne til at fortælle om gamle dage. 
Vi opfordrer til, at bedsteforældrene tager børnene med hjem, da personalet denne dag tager på 
personaleweekend og børnehaven derfor lukker kl. 13. 
 

 
KUNSTEMNE 

Sidst på efteråret har vi kunstemne. Vi besøger forskellige museer. Bliver inspireret til, at lave egne 
 kunstværker i forskellige materialer, og laver en lille udstilling som afslutning på forløbet. 
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1. SØNDAG I ADVENT 
 

1. søndag i advent er børnehaven åben nogle timer om eftermiddagen. Formålet er, at børn og 
forældre kan komme og lave adventskranse og juledekorationer i hyggeligt samvær med andre 
familier. Pejsestuen og klaverstuen bliver opdelt i en halm og en granstue. Familierne medbringer lys, 
bånd og kage. Børnehaven sørger for gran, ler og halm. 

 

JULEEMNE 
I børnehaven laver vi ikke traditionelle ting til jul, da vi mener, at julen ikke kun handler om at få 
gaver, julekalendere m.m. Vi mener, at julen også handler om at give noget uden at forvente at få 
noget igen, samt at glæde andre. Vi har i de forløbne år haft forskellige juleemner, hvor børnene har 
lært om bl.a. indianerbørn i Guatemala, regnskoven, venskaber, jul i gamle dage, eventyr, miljø og 
forurening og riddertiden. Derudover tager vi også udgangspunkt i, hvad børnene er optaget af. 
Vi laver ting i relation til det pågældende emne, som vi sælger til forældrene lige før jul i en julebutik. 
Overskuddet går til forskellige humanitære formål, som børnene er med til at bestemme. 
 

 

 
BILAG 

 

”DAK” – OM DEMOKRATI 
Børnehaven har deltaget i et udviklingsprojekt, kaldet Democracy and attitudes in Kindergartens 
(DAK). Det var et EU-støttet projekt. Derudover fik vi bevilget penge fra Roskilde Kommune til nogle 
af de udgifter, vi ikke kunne dække selv, f.eks vikar i forbindelse med besøg hos vore partnere. 
Vi arbejdede sammen med en børnehave fra Malmø, en børnehave fra Bergen og en fra Newcastle. 
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Formålet var at belyse, hvordan demokratiske leveregler formidles fra de ansatte til børnene. 
Det var et 3-årigt forløb, og i de to første år havde vi ved planlægningsmøder diskuteret, hvordan vi 
arbejder i de forskellige institutioner – og vi var meget forskellige. Meningen var ikke, at vi skulle 
ende med at være ens, men at vi skulle inspirere hinanden til nye måder at arbejde på. Der var 
forskellig udveksling af personale.  
 

Vi arbejder bevidst med børns valg og valgmuligheder, fx når vi skal rydde op. Alle samles i 
rytmikrummet og børnene bliver spurgt om, om de selv vil bestemme, hvor de skal gøre 

rent eller om det er de voksne, der skal bestemme. Lillian: ”Vi kan jo lave demokrati. 
Dem som synes, at børnene skal bestemme, kan gå over til ribberne og dem som synes, 
de voksne skal bestemme, kan gå over til trampolinen.” Børnene rejser sig og fordeler 

sig. Phillip tæller, hvor der står flest børn. Det er der, hvor børnene selv bestemmer, 
hvor de skal rydde op og gøre rent. 

 
Demokrati er jo et meget stort emne, og for at gøre det mere konkret havde vi i samarbejde udvalgt 
nogle fokusområder. Det første år havde alle institutioner særligt fokus på børns valg. Vi accepterer, 
at børnene vælger ud fra, hvad det er for en voksen og fra hvad deres bedste ven vælger. Vi taler 
jævnligt med børnene om demokrati og det har fået en stor betydning for børnene. De bruger det 
også i deres dagligdag. 
Vi har arbejdet meget med respekt. Respekt for os selv, andre og den verden vi lever i. Gennem 
blandt andet rollespil lærer vi børnene at have respekt for hinanden.  
Børnene bliver gjort opmærksomme på, at de har nogle valg og at disse valg har nogle konsekvenser. 
Vi arbejder bevidst og målrettet med medinddragelse.  
Vi har udgivet en bog om projektet. Bogen er en manual til, hvordan man kan komme i gang med at 
arbejde med et udviklingsprojekt, især med fokus på demokrati.  
 

SKÆLD UD 
For mange år siden, i 1995, lavede børnehaven et udviklingsprojekt om relationer mellem børn og 
voksne. Vi valgte at sætte fokus på skæld ud. 
Dette blev valgt ud fra, at de ansatte ikke syntes, der blev skældt ret meget ud – men at børnene gav 
udtryk for det modsatte. 
Igennem interviews med samtlige børn undersøgte vi, hvordan børn oplevede det at få skæld ud. Vi 
spurgte bl.a. hvem af de voksne de syntes skældte mest ud og hvis de skulle have skæld ud, hvem 
ville de så helst have det af. 
Vi udviklede forskellige metoder, blandt andet det tidligere beskrevne ”hele vejen rundt”, der skulle 
hjælpe os til at blive bedre i vores arbejde med børnene. 
Vi er blevet meget bevidste om, hvad skæld ud betyder for relationerne mellem mennesker, og vi har 
stadig fokus på hvordan vi kan blive bedre til, at gøre noget andet end at skælde ud i vores hverdag.  
Børneforsker Erik Sigsgaard blev meget optaget af dette og igangsatte et forskningsprojekt med 
samme titel, der er udkommet som bog. 
Vi har selv lavet en rapport, der meget udførligt beskriver hele projektet.  
 

BUPL´S PROJEKT 
Vi har deltaget i et projekt støttet af BUPL i samarbejde med CVU Storkøbenhavn. Det omhandlede 
integration, hvor vi havde fokus på forældresamarbejde med de etniske minoritetsforældre. Et af 
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vores dilemmaer var, hvorvidt integration af børnene kunne forekomme, hvis forældrene ikke var 
integreret. Vi fandt ud af, at det har stor betydning, at personalet fra start får kendskab til, hvad de 
forskellige familiers værdier, forventninger, holdninger osv. er. Ingen familie er ens. Vi skal forstå 
forældrene på deres præmisser og deltage i deres hverdagsliv. Ud fra dette projekt stillede vi os det 
spørgsmål, at hvis vi beskriver de tosprogede eller andre forældre, er der så en fare for at komme til 
at ekskludere dem? En af vores værdier bygger på, at alle mennesker er lige. Vi vil ikke have fokus på 
nogen særlige forældre, men derimod alle forældre, da alle er noget særligt. Det betyder, at 
personalet konstant skal arbejde med deres faglighed og få ny viden. 
 

INKLUSION 
I perioden 2006–2009 deltog vi i et treårigt udviklingsprojekt om inklusion og eksklusion. I 
Vognmandsparken valgte vi at have særligt fokus på forældresamarbejde. Kort beskrevet gik det ud 
på, at vi tager ansvar for at udvikle og udvide muligheder for, at alle forældre og børn, ud fra 
forskellige sociale positioner, får adgang til at deltage og opleve deres deltagelse som meningsfulde 
bidrag i fleksible fællesskaber. Alle deltager i fællesskabet med det de kan og vi ser mangfoldighed 
som en styrke.  

 

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 
 

Thilde sidder ved morgenbordet. Hun kommer til at spilde noget og Lillian siger: ”Det er hvad der 
kan ske når man er i den alder.” Thilde kikker på Lillian. Lillian: ”Ja, dine arme og ben 

vokser hurtigt nu og så kan man ikke altid styre dem.” 
Da Thilde nogle dage efter spilder derhjemme siger hun til sin mor og far: ”Det er altså fordi jeg er i 

mellemalderen.” 
 

 
 
 
 
Lov om social service § 8a. 
§8a. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og 
aldersgruppen 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale 
dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje.  



 Side 35  

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen 
beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske 
beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal der beskrives, hvordan 
udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke 
kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jævnfør stk. 1.  
Socialministeren fastsætter nærmere regler for indhold af og overordnede mål for læring i 
dagtilbuddene.  
Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelse godkender den pædagogiske 
læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbudet med henblik på 
eventuel revision.  
 
 
Roskilde Kommunes læringssyn. 
I Roskilde Kommunes dagtilbud anvendes begrebet læring i en bred forstand. Evnen til at lære er en 
del af menneskets medfødte beredskab. Læring er i sit udgangspunkt lystbetonet. Læring finder sted 
hele tiden. Det sker igennem spontane oplevelser og leg og ved, at den voksne skaber situationer, der 
giver barnet mulighed for at opleve, at eksperimentere og fordybe sig. Børn skal kunne evne at indgå 
i nære relationer og trives i sociale fællesskaber (leg, aktiviteter og samvær). Det sker ved, at den 
voksne fokuserer på barnets kompetencer og potentialer.  
Læring er derved erfaringsdannelse. Læring skal forstås som en helhed, hvor intellekt, følelse, sociale 
og kropslige færdigheder spiller sammen.  
Læring er en helhed med følgende delelementer:  

 Personlig udvikling – at blive sig selv i verden.  
Det vil sige de psykiske processer, der finder sted i det enkelte barn, som fører til forandring 
og udvikling. Læring skal forstås som barnets bestræbelser på at danne identitet. 

 Samspilsprocesser – at agere i verden. 
Det vil sige samspillet mellem barnet, dets jævnaldrende og med anerkendende voksne. 
Læring skal forstås som barnets bestræbelser på at handle. 

 Færdigheder – at kunne i verden. 
Det vil sige, at barnet mestrer flere og flere konkrete ting. Læring skal forstås som barnets 
bestræbelser på kunnen. 

 Refleksioner – at begribe verden.  
Det vil sige barnets tanker og hypoteser om sig selv og sin omverden. Læring skal forstås som 
barnets bestræbelser på forståelser.  

 
Krop og bevægelse: 
Mål: 

 At børnene opnår styrkelse i form af motorisk udvikling. 

 At børnene lærer deres krop at kende, fysisk/psykisk. 

 At børnene opnår en glæde ved at bevæge sig/bruge deres krop. 

 At børnene opnår større viden omkring sundhed ift. bevægelse. 

 At børnene udforsker deres krop og dens funktioner gennem deres sanser. 
Læringsmiljø: 

 Børnene har adgang til fysisk rum til motorisk udvikling. Her præsenteres børnene for 
sanglege, trampolinspring, rytmik, løbeture, massage/afslapning, skibakker etc. 
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 Køkkenet er tilgængeligt. Her er der adgang til at lave mad med børnene og børnene skal have 
mulighed for at deltage aktivt. 

 Der er fastlagte aktiviteter, der tilgodeser børnenes niveau og behov.  
 
Voksenhandling: 

 Vi skal udfordre børnene motorisk i form af planlagte aktiviteter.  

 Vi skal tage initiativ til bevægelse og selv vise glæde ved dette. 

 Vi skal arrangere madordning og skabe opmærksomhed overfor sund mad. 

 Vi skal inddrage børnene i vores handlinger. 

 Vi skal opfordre, reagere og støtte børnene i at handle på egne initiativer. 

 Vi skal se muligheder frem for begrænsninger for at skabe et udviklende lege- og læringsmiljø. 

 Vi skal inspirere børnene med egen kropslige erfaringer/evner for derved at være synlige og 
tydelige rollemodeller, således at bevægelse bliver en integreret del af huset.  

 
Succeskriterier:  

 At børnene selv viser lyst og glæde til bevægelse. 

 At børnene udvikler sig alderssvarende (drenge/piger) motorisk. 

 At børnene viser interesse for og lader sine sanser udvikle. 

 At børnene kan begå sig og har kendskab til egen kropslige udvikling. 

 At børnene kender egne grænser og formåen.  
 
Barnets personlige og alsidige udvikling. 
Mål: 

 At børnene får den bedst mulige start på resten af deres liv. At de lærer at se sig selv som 
”hele” for at sikre, at de kan begå sig. 

 At børnene udvikler evnen til at se, ”hvad de selv er for en størrelse” og derved oplever sig 
selv som nødvendige/betydningsfulde. 

 At barnet bliver ikke-dømmende og anerkendende i samværet med andre og derved bliver 
værdifulde i et fælles samvær.  

 
 
Læringsmiljø: 

 Børnene har i samlinger mulighed for at lære at begå sig og give plads til forskelligheder. 
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 Børnene afbrydes ikke med fast struktur, men der er en fleksibel og åben struktur med plads 
til at sige til og fra. 

 Der er plads til forskellighed og disse forskelligheder bliver vægtet højt. 
 
Voksenhandling: 

 Vi skal have tillid til børnenes valg og egne personlige behov. 

 Vi skal tage udgangspunkt i børnenes egne kompetencer. 

 Vi skal tilbyde nye kompetencer gennem tryghed og tillid. 
 
Succeskriterier: 

 At børnene giver udtryk for deres følelser og behov. 

 At børnene selv tager initiativ til at ”føre sig frem”, herunder at stå frem foran en gruppe og 
derved vise overskud/mod. 

 
Sociale kompetencer. 
Mål: 

 At børnene lærer at udtrykke sig/lytte til andre i en samling og herved opnår at kunne forstå 
sin funktion i en samling. 

 At udvikle børnenes evner til at løse konflikter og herved lære om demokrati. 

 At barnet kan etablere/organisere/indgå i fælles rollelege. 
 
Læringsmiljø: 

 Der skal i strukturen skabes og være plads til fælles rollelege. 

 Ved indretning skal der være muligheder for forskellige rum og kroge, dette inde som ude. 

 Der skal være variation i samlingerne, herunder gruppestørrelse. 
 
Voksenhandling: 

 Vi handler demokratisk, giver passende valgmuligheder og reflekterer over disse. Børnene 
bliver medinddraget i beslutningsprocesser.  

 Vi skal lære børnene om respekt, herunder gensidig respekt for forskelligheder og behandler 
således børnene individuelt. 

 Vi er rollemodeller. 

 Vi fremhæver os selv og viser social forståelse i rollespil, som i andre sociale handlinger. 

 I konfliktsituationer skal børnene selv have lov til at finde en løsning, men vi voksne skal guide 
børnene i den rigtige retning til løsning af konflikter. 

 Alle børnene har ret til fællesskab og derved også ret til at vælge det fra. 
 
Succeskriterier: 

 Når børnene hjælper/støtter/respekterer hinanden og ser hinandens forskelligheder som 
ressourcer.  

 Når børnene ser muligheder for forskellige roller i rollelege. 

 Når børnene er i stand til at løse konflikter og derved formår at argumentere samt give plads 
og rum til andre. 
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Sprog. 
Mål: 

 At børnene lærer at udtrykke egne behov sprogligt og følelsesmæssigt. 

 At børnene opnår en sproglig forståelse i samlinger mv. 

 At børnene føler glæde ved at bruge sproget til at udtrykke sig. 
 
Læringsmiljø: 

 Børnene skal have mulighed for at kunne udtrykke sig.  

 Børnene udfordres ved rim og remser, historiefortællinger, læsegrupper mv. 

 Børnene skal have mulighed for at synge og høre/spille musik. 
 
Voksenhandlinger: 

 Sproget starter ved en god kontakt og derfor skal vi skabe nogle gode relationer. 

 Vi skal tale med børnene og ikke til børnene. 

 Vi skal synge, læse, tale, være i anerkendende dialog med børnene. 

 Vi skal spille teater for at bruge sproget på en anden måde. Dette for at inspirere børnene til 
at bruge sproget hele vejen rundet. 

 
Succeskriterier:  

 Børnene viser lyst og initiativ til at kommunikere med hinanden og os voksne. 

 Når børnene synger og leger spontant og kreativt med sproget. 

 Når børnene har fået et udvidet og alderssvarende ordforråd. 
 
 
Kulturelle udtryksformer og værdier. 
Mål: 

 At børnene opnår forståelse for forskellige kulturer og traditioner og vigtigheden af disse.  

 At børnene udvikler evnen til at bruge deres færdigheder/forståelse for andre kulturer. 

 At vi lærer børnene, at være åbne over for forskellige kulturer og kulturelle aktiviteter.  

 At vi bevarer børnenes nysgerrighed og åbne tilgang til forskellige kulturer og kulturelle 
udtryksformer.  

 At ”gamle” børn overfører og mærker glæden ved at overfører børnehavens kultur til nye 
børn. 

 
Læringsmiljø: 

 Børnene har fri adgang til materialer, herunder naturmaterialer og redskaber. 

 Børnene har rum til at udforske kulturen og inspireres. Herunder rum for forskellige lege; 
pladskrævende, larmende og rolige/stille udtryksformer. 

 Børnene har lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og kunstnerriske tilbud, herunder 
Afrikansk dansk, musikemne, partering og tilberedning til fasanmiddag, juleemne hvor andre 
landes kulturer og traditioner tages ind, teater, udstillinger på museum osv.  

 
Voksenhandlinger: 
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 Vi bruger vores udviklingsprojekter Anerkendende relationer og Demokrati. 

 Vi formidler og giver inspiration til forskellige udtryksformer i arbejdet med vores egner 
normer og holdninger. 

 Vi giver plads til spontane aktiviteter og børnenes kreativitet. 

 Vi skal have øjne for, at rummene bliver brugt/udnyttet og evt. skabe nye rum. 

 Vi er åbne over for forskelligheder, herunder andre kulturer og traditioner. 
 
Succeskriterier: 

 Når børnene viser forståelse for andre kulturer og kulturelle traditioner. 

 Når børnene bruger de tilgængelige materialer.  

 Når børnene selv kommer med forslag til musik, teater og at gå på eks. Kunstmuseum. 

 Når børnene viser nysgerrighed og åbenhed for andre kulturer end den de er vant til. 
 
 
Natur og naturfænomener. 
Mål: 

 At lære børnene om naturen og at passe på den. 

 At børnene udvikler en respekt for naturen/miljøet. 

 At lære børnene om glæden ved naturen. 

 At børnene kan erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rim for leg og fantasi. 
 
Læringsmiljø: 

 At der er et skabende rum for udforskning af naturen – levende/død, vejr osv. 

 Børnene kommer i forbindelse med naturen og ser dens funktioner. 

 Naturen skal være tilgængelig, inde, ude og på tur.  

 Vi har bevidst valgt at have kaniner, høns, fugle osv., for at give børnene en naturlig tilgang til 
naturen. 

 
 
Voksenhandlinger: 

 Vi bruger vores udviklingsprojekt: Anerkendende relationer og demokrati. 

 Vi formidler og giver inspiration til forskellige udtryksformer i arbejdet med vores egne 
normer og holdninger.  

 Vi giver plads til spontane aktiviteter og børnenes kreativitet. 

 Vi skal have øje for, at rummene bliver brugt/udnyttet og evt. skabe nye rum. 

 Vi er åbne over for forskelligheder, herunder andre kulturer og traditioner.  
 
Succeskriterier: 

 Når børnene viser forståelse for andre kulturer og kulturelle traditioner.  

 Når børnene bruger de tilgængelige materialer. 

 Når børnene selv kommer med forslag til musik, teater, ture, eksempelvis kunstmuseum, 
zoologisk museum osv. 

 Når børnene viser nysgerrighed og åbenhed for andre kulturer end den, de selv er vant til. 
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Dokumentation: 
Vi arbejder med dokumentation. Dette gøres blandt andet ved at tage billeder af forskellige 
aktiviteter og øjeblikke fra hverdagen. Disse hænges op i gangen, hvor alle kan se dem. Ofte hænges 
der en lille tekst ved, som kort beskriver billedet. Derudover har vi en tavle, hvor vi skriver korte 
beskeder til alle forældre, samt hvad vi har lavet i dag.   Vi vægter den direkte kontakt og formidling 
til forældrene. På forældremøder formidler vi pædagogik som en naturlig del af læreplanen. Vi taler 
med børnene om hvad vi har oplevet i dag, og giver dem derved nogle redskaber, så de selv kan være 
med til at fortælle jer om hvad de har oplevet. 
   
Vores metoder: 
Vi bruger iagttagelser, historiefortællinger, Roskildemodellen (kompetenceanalysen), arbejder 
inkluderende og ser på børns positioner, kapitaler og fælleskaber.  

 
Børn med særlige behov.  
Vi mener, at de fleste børn på et tidspunkt i deres børnehavetid kommer i en udsat position og 
dermed har brug for særlig støtte og hjælp. Vi har fokus på det enkelte barn og dets vanskeligheder. 
Alle børn har deres specielle behov og deres dilemmaer. Dette tager vi hensyn til og hjælper med, 
dog uden at lave begrænsninger for børnene. Det er vigtigt, at børnene forbliver en del af 
børnehavens fællesskab. Vi har i en årrække arbejdet med at være rummelige, at rumme alle og 
rumme forskelligheder. Nu har vi udvidet denne tanke med, at ”vi regner med dig som en del af dette 
hus”.   
 
Mål: 

 Alle børn skal have ret til fællesskabet og ret til at sige nej.  

 At sørge for at børnene ikke bliver ekskluderet fra fællesskabet. 

 At alle børnene har oplevelse af, at de alle har en betydning for fællesskabet.  

 Skal hjælpe børnene med at blive en del af fællesskabet. 
 
Voksenhandlinger: 

 Iagttagelser af børnene og deres positioner.  

 Skal handle på en måde, så alle børn har ret til fællesskaber, f.eks. i samlinger, aktiviteter mm. 

 Skal ikke kun have fokus på individet, men også på fællesskabet og børnenes positioner.  

 Vi skal have en respekt for, at barnet kan sige nej.  

 Inddrager vi hele familien, da børnene ofte er symptombærer for noget, der vedrører hele 
familien. 

 Ingen børn skal sættes i udsatte positioner.  

 Benytte os af vores samarbejdspartnere, såsom psykolog, sprogskole osv. 

 Arbejde med Roskildemodellen.  

 Danne relevante fællesskaber, som kan inddrage børnene og få dem til at handle og danne 
relationer.  

 
 

Evaluering: 
Den pædagogiske læreplan bliver evalueret og justeret på personalemøder, personaleweekend, 
bestyrelsesmøder og forældremøder. 
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BILAG 1 
 
Oversigt over materiale, hvor vi har deltaget, der kan lånes eller købes i børnehaven. 
 
Individ, institution og samfund Kap. 10. pædagogisk lærebog. 
Tidsskrift 0-14 Udgives af Dansk Pædagogisk Forum.  
Nr. 1/2015 ”Forældresamarbejde – metoder og principper. 
Nr. 2/2007 ”Det gode forældremøde” 
Nr. 1/2003 ”Når børn skælder ud”. 
Nr. 4/2001 ”Sådan er vores institution indrettet”. 
 
Helse: Slip børnene løs 
Aviser 
Avisudklip fra diverse aviser, bl.a. Roskilde Avis, Dagbladet, Politikken, Jyllands Posten mm.  
 
”Skæld ud er ikke bare skæld ud” 
Vores egen rapport fra 1997.  
 
Kanal Roskilde www.kanalroskilde.dk søg på 8019 
 
”Skæld ud”  
Af Erik Sigsgaard.  
 
Hvad er et godt 6-års liv? 
Af Erik Sigsgaard.  
 
DAK – BUPL  
Hvordan man kan lære børn om demokrati. Fra maj 2005. 
 
BUPL/RUC 2015 Børns venskaber og relationer 

  
Diverse Radio- og TV programmer som kan findes på internettet. 

                                            
 

 

http://www.kanalroskilde.dk/
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