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Bakkelandets Friskole, Børnehave og Vuggestue 

Nimdrupvej 2B 

8740 Brædstrup 

Tlf.: 75753884 

Hjemmeside: https://www.bakkelandets-friskole.dk/ 

Mail: kontor@bakkelandets-friskole.dk 

 

Vi er en institution der rummer både vuggestue og børnehave.  

 

Bakkelandets Vuggestue er normeret til 21 børn i alderen 0-3 år.  

Bakkelandets Børnehave er normeret til 40 børn i alderen 3-6 år. 

 

Bakkelandets Vuggestue og Børnehave lægger sig op ad den Grundtvig/Koldske begrebsverden 

med fokus på dialog, fortælling, nærvær, plads til forskellighed og ikke mindst et forpligtende fæl-

lesskab, hvor vi alle, store som små, har en værdi i dette fællesskab.  

Vi ønsker at skabe en hverdag hvor børn og forældre kan opleve, at børnene i trygge rammer kan 

udfolde sig. 

Der fokuseres på det enkelte barn, hvor barnets behov og muligheder både individuelt og på grup-

pebasis, tilgodeses i fællesskabet. 

  

Vi ønsker at skabe rammerne for livsmod, leg og læring i fællesskab mellem institutionen, forældre 

og børn, hvor børnenes trivsel og dannelse er vores fælles mål. 

 

Vi har stor fokus på samarbejdet mellem vuggestuen, børnehaven og skole/sfo for at sikre den 

bedst mulige overgang for børnene mellem de forskellige trin. 

 

https://www.bakkelandets-friskole.dk/
mailto:kontor@bakkelandets-friskole.dk
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag 

samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det 

pædagogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse.  
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Pædagogisk grundlag 

 
 

 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og 

Børnefællesskaber 

 

 

 

 

 

På bakkelandets arbejder vi ud fra at skabe positive oplevelser med det enkelte barn. Vi skaber 

fokus på den enkeltes styrkesider og ressourcer. Vi arbejder ud fra at der skal være plads til alle i 

fællesskabet og skaber mulighed for at barnet udvikler sig i både større og mindre fællesskaber. I 

både vuggestuen og børnehaven giver vi barnet de bedste muligheder for at lære og udvikle sig 

gennem nærvær, omsorg, tillid og tryghed.  

Vi inddrager børnenes perspektiver i løbet af vores dagligdag for at styrke deres dannelse. Dette 

kan både være i vores daglige rutiner, planlagte aktiviteter og legen, hvor børnene har mulighed 

for at gå ind og sætte deres egent præg på aktiviteten. Vi kigger på børnenes interesser og ideer 

og giver dem plads i de forskellige aktiviteter.  

Et eksempel: En gruppe vuggestuebørn skulle på tur i skoven for at finde insekter i skovbunden. 

På vej til skoven skal gruppen gå på en grusvej. Det har regnet rigtig meget dagen før og det har 

skabt en masse store vandpytter. Børnene bliver optaget af at hoppe rundt i vandpytterne, kaste 

sten og forskellige ting der i og røre ved vandet. Den voksne beslutter at følge børnenes spor og 

de tilbringer formiddagen ved vandpytterne i stedet.  

På Bakkelandets ser vi legen som en væsentlig del af barnet udvikling, da det bl.a. er med til at 

styrke deres fantasi, nysgerrighed, selvværd og sociale kompetencer. Vi giver plads til børnenes 
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spontane leg igennem hele dagen, hvor vi løbende har for øje at hjælpe, guide og inspirere bør-

nene i deres leg. Vi er også med til at skabe plads til de børn der eventuel står uden for legen. 

Vi ser læring som en livslang proces, der starter, når vi bliver født og fortsætter resten af livet. 

Læring er en aktiv proces, som forgår gennem relationer og samspil med andre og omverden. 

Læring sker ved efterligning, i sociale fællesskaber og på egen hånd. Det kan opstå i planlagte- 

og spontan opstået situationer. Derfor har vi stor fokus på at skabe et stimulerende og udfor-

drende læringsmiljø, hvor barnet har mulighed for at udvikle sig bedst muligt.   

 

  

    

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

 

 

 

 

 

I Bakkelandets Børnehave og Vuggestue er vi særligt opmærksomme på, at skabe rammer for 

både børneinitierede lege samt voksen styrede aktiviteter, der giver barnet mulighed for fornyelse, 

fordybelse, forandring og forankring. Vi skaber gode læringsmiljøer igennem vores rutinesituatio-

ner som bl.a. garderoben, toilet/pusle-, og spisesituation.   

Vi har fokus på alle barnets potentialer og kompetencer. I de pædagogiske læringsmiljøer tager vi 

hensyn til børns forskellige forudsætninger og muligheder. Vi tager udgangspunkt i såvel børne-

gruppen som i det enkelte barn. Pædagogerne støtter og udfordrer barnets nysgerrighed og lyst 

til læring.  
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Samarbejde med forældre om børns læring 

 

 

 

 

Vi inddrager og informerer forældrene i arbejdet med barnets trivsel, udvikling og læring. Til dag-

ligt har vi fokus på den gode dialog mellem os og forældrene ved aflevering- og hentesituationen. 

Igennem barnets tid i institutionen bliver forældrene løbende inviteret til forældresamtaler hvor vi 

tager udgangspunkt i Hjernen og Hjertes dialogprofiler og sprogvurderinger. Det er når barnet er 2 

år, 4 år og en samtale inden barnet skal starte i skole. Hvis vi eller forældrene har bekymringer 

omkring barnets trivsel og udvikling, vil der også være mulighed for ekstra samtaler, hvor vi i sam-

arbejde kan udarbejde handleplaner og i fællesskab bliver enige om, hvordan vi bedst hjælper 

barnet. En gang om året bliver der afholdt forældremøder, hvor vi bl.a. fortæller om vores arbejde 

med børnenes læring og trivsel. Vi arrangerer sommerfester og forældrekaffe, hvor vi, forældre og 

børn kan mødes under mindre formelle forhold, hvor der er tid til at skabe gode relationer og mere 

fordybende samtaler.     

 

 

Børn i udsatte positioner 

 

 
 

 

 

I vores arbejde med pædagogiske læringsmiljøer har vi fokus på alle børns potentialer og kompe-

tencer. Vi tager hensyn til børn i forskellige udsatte positioner, så deres trivsel, udvikling, læring 

og dannelse fremmes. 
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Vi arbejder på at barnet skal føle sig som en del af et meningsfuldt fællesskab. Vi har for øje at 

barnet skal inkluderes og tager udgangspunkt i barnets ressourcer. Vi udarbejder handleplaner så 

vi bedre kan tilpasse vores læringsmiljøer til det enkelte barn. Vi samarbejder med tværgående 

enhed for læring i forhold til sparring, værktøjer, inddragelse og forældrevejledning.  

Når vi arbejder med børn i udsatte positioner, tilrettelægger vi vores daglige aktiviteter i mindre 

grupper for at tilgodese barnet. Det giver personalet mere plads til at arbejde med barnet og til at 

få dets kompetencer i spil.    

I vores rutinesituationer arbejder vi ofte med særlige aftaler for det udsatte barn, så vi ikke sætter 

barnet i uhensigtsmæssige situationer. Samtidig giver det ofte personalet bedre mulighed for at 

støtte og guide barnet til en positiv oplevelse.     

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 
 

 

 

Barnets overgang mellem børnehave og skole/SFO på Bakkelandet tilrettelægges, så den er 

sammenhængende og bidrager til, at barnet oplever overgangen som naturlig i forhold til person-

lig og aldersmæssig udvikling.  

Børn i Bakkelandets Børnehave starter ½ år før opstart i skolen i en særlig tilrettelagt før-skole-

gruppe. 2 dage om ugen skal børnene møde ind til morgensamling i gymnastiksalen sammen 

med resten af Bakkelandets friskole. Derefter bliver børnene fulgt over i eget lokale i SFO´en, 

hvor de skal have tilrettelagte dage med førskole undervisning, som er tilpasset børnenes indivi-

duelle udviklingstrin. Formålet med før-skole-gruppen er at skabe tryghed og fortrolighed med 

skolens kultur, rytme og fysiske rammer.  
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Inddragelse af lokalsamfundet 

 

 

 

Bakkelandets vuggestue og børnehave ligger langt ude mellem marker og skov. Vores nabo er en 

helt fantastisk skov, som vi har fået lov til at låne. Vi bruger ofte skoven som rum til vores plan-

lagte aktiviteter. Her kan vi enten vælge at tage af sted i små grupper eller hele gruppen samlet.  

Vi bruger Grædstrup kirke til vores årlige julegudstjeneste, hvor hele skolen og børnehaven tager 

afsted.  

Hvert år kommer skolebørnene ned og går Luciaoptog for både vuggestuen og børnehaven. For-

inden snakker vi med børnene om højtiden.  

Børnene i børnehaven har fornøjelsen af at blive inviteret til diverse forestillinger på skolen.  

Der bliver arrangeret lygte optog fra Grædstrup kirke hvert år, i forbindelse med vores traditionelle 

tema ”Morten Bisp”. Hvor vi lærer børnene fortællingen om Morten Bisp. Vi synger lanternesange 

og alle børn skal lave en lanterne til optoget. I forbindelse med temaet, afholder skolen en dag, 

hvor der bliver slagtet gæs og forberedt aftensmad til hele skolen. Her bliver børnehaven inviteret 

op, for at se gæssene blive slagtet og være en del af aktiviteterne i løbet af formiddagen.  

Vi arrangerer små ture ud af huset, hvor vi bl.a. benytter os af de nærtliggende bondegårde.   

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

 

I bakkelandets vuggestue og børnehave har vi især fokus på det udendørs fysiske børnemiljø, da 

vi vægter udelivet højt. Vores legepladser er naturlegepladser med kuperede områder og er ind-

rettet med træer, buske, skov, græs, højbede med afgrøder, legehuse, rutsjebaner, gyngestativer, 

sandkasser, tarzanbane mm. De lægger op til masser af motorisk udfoldelse men samtidig inde-

holder de en masse små rum, hvor det er muligt at trække sig tilbage og fordybe sig ugeneret i 

legen.  
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I forhold til æstetikken indenfor, har vi fokus på at skabe en hyggelig atmosfære, hvor meget gen-

brug er medvirkende til at skabe en stemning, samtidig med det sender et signal om, at vi tænker 

bæredygtighed. Ligeledes udstiller og hænger vi de produkter op som børnene fremstiller, for at 

vise at det har en værdi, og for at de kan se sig selv som en del af stedet. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

 

 

 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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, vedhol-

denhed og prioritering. 

VUGGESTUE 

Personalet i Bakkelandets vuggestue er opmærksomme på at møde børnene i øjenhøjde. Vi 

sikrer at alle børn, uanset alder, køn og social baggrund bliver set, for hvem de er. Vi har for 

øje at tilpasse udfordringerne til hvert enkelt barn. 

Børnenes perspektiv er i fokus, så børnene får lov til at være medskabere i deres egen udvik-

ling. Ligeledes sikrer vi, at børnene får en følelse af at være en del af fællesskabet, da det er 

her børnene lærer at tackle forskellige følelsesmæssige udfordringer, så som engagement, 

venskaber, omsorg, frustration, vrede mm. Vi har fokus på at guide børnene til, at omdanne 
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disse følelser til adfærd. Det gør vi ved at hjælpe børnene med at sætte ord på disse følelser 

og vise dem, hvordan de skal agere i de forskellige situationer. 

Børnene får mulighed for at udfolde sig og afprøve deres potentialer, igennem deres egne er-

faringer, med hjælp fra anerkendende voksne, der udviser respekt og nærvær, da dette er med 

til at styrke børnenes selvværd, gåpåmod og selvtillid.  

I vuggestuen arbejder vi både i en stor gruppe og i mindre grupper, som kan være opdelt efter 

alder, køn eller interesse. Dette gør vi ud fra, at vi bedre kan favne det enkelte barn, når det er 

i en mindre gruppe. Dette sker ved forskellige planlagte aktiviteter og ved spisning.  

Vores samlinger om morgenen, er et sted, der er godt til at styrke barnets alsidige personlige 

udvikling. Her kan alle børnene få en følelse af fællesskab, samtidig med at hvert enkelt barn 

har mulighed for at blive set og hørt.  

 

 

BØRNEHAVE 

I Bakkelandets børnehave ser vi børn som unikke og forskellige, og derfor møder vi også bør-

nene som dette, uden at vurdere dem. Vi har fokus på at give alle børn følelsen af, at være 

gode nok, som de er og at have værdi i sig selv. Vi tager børnene alvorligt, engagerer os i 

dem, anerkender dem og deres følelser, ved at give dem nærvær, omsorg og opmærksomhed, 

og ved at vi lader dem lære sig selv at kende gennem trygge relationer. Vi møder barnet i øjen-

højde, og sørger for at alle børn, uanset alder, køn eller social baggrund, bliver mødt og udfor-

dret. Ud fra, hvor de er guides de videre i deres udvikling på en tryg og anerkendende måde. 

Vi er som voksne opmærksomme på at tilpasse udfordringer til det enkelte barn, og at børn læ-

rer forskelligt. Vi tager udgangspunkt i vores kendskab til barnet, de ressourcer, svagheder og 

muligheder vi ser i barnet, i tæt samarbejde med forældrene med respekt for barnets person-

lighed. Det er vigtigt for os, at alle børn føler, at de hører til, at de har en værdi og betydning for 

stedet og i gruppen, uafhængigt af, hvordan de præsterer. Vi er ligeledes opmærksomme på, 

at børnene føler, at de har indflydelse på deres eget liv. 

I Bakkelandets børnehave ser vi det sociale fællesskab som vigtigt for børnenes udvikling af 

deres personlighed, da de relationer barnet indgår i, er med til at forme hvem barnet er, og 

hvem det bliver. I det sociale fællesskab guider vi børnene til at få opbygget deres selvfølelse, 

selvværd og selvtillid, blandt andet ved at vi giver dem rum til at udfolde sig og afprøve deres 

egne grænser. Vi støtter børnene i at genkende, og sætte ord på deres behov og følelser samt 

at lytte til og tage hensyn til de andre børns følelser og behov. Vi guider dem i at lære at hånd-

tere de følelser og konflikter der opstår, når man er tæt sammen med andre mennesker.  

I vores aktiviteter arbejder vi både i små og store grupper, inddelt efter alder, køn, legerelatio-

ner og interesser. Grupper, hvor børnene får mulighed for at udforske sig selv, hinanden og 

deres omverden, samt øve sig i at sige til og fra. Vi oplever at børnene agerer forskelligt af-

hængigt af hvilken gruppe de indgår i, og mener derfor at det er vigtigt at opleve barnet i alle 

sammenhænge. Ud fra den betragtning, at det er i samspil med omgivelserne, at børn udvikler 

deres personlighed. I legen støtter vi dem i at forhandle, indgå bytteaftaler, få sat ord på egne 

ideer og lytte til andres, samt mærke deres egne og andres grænser.  
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Det er også i fællesskabet i legen at de sociale regler, normer og spilleregler udvikles og læ-

res. Vi guider dem i legen til at hjælpe dem der har brug for hjælp, at trøste dem der er kede af 

det, at kalde på en voksen, hvis der er nogen der er kommet til skade og at hjælpe hinanden til 

at løse konflikter.   

Vi prøver at sikre de bedste vilkår for barnets trivsel og udvikling ved at have en tæt kontakt og 

dialog med hjemmet. Både gennem forældresamtaler, men især i det daglige, når barnet bliver 

hentet og afleveret. Vi fortæller om barnets dag og lytter til fortællinger fra hjemmet, som hjæl-

per os med at møde barnet, hvor det er.  

 

 

 

Social udvikling 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fæl-

lesskaber, 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. 

 

VUGGESTUE 

Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre. De centrale elementer i temaet er empati, 

evnen til tilknytning og sociale færdigheder. Legen er grundlæggende i det pædagogiske lærings-

miljø, da det er herigennem at børn har mulighed for at lærer at løse konflikter, forhandle og indgå 

kompromisser. I vuggestuen giver vi plads til at børnene kan fordybe sig i legen. Det er i legen 

børnene skal lærer at afkode de formelle og uformelle regler. Her kan de komme med forslag til 

nye tiltag i legen, der kan være med til at lade dem være en del af legen eller fastholde den. Vi 

forsøger at skabe gode læringsmiljøer, der giver anledning til god leg for børnene. Det gør vi bl.a. 
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i vores indretning af stuen. Her har vi for øje at skabe små kroge hvor børnene kan gå hen og 

lege ugeneret.  

I vuggestuen har vi stor fokus på relationen både børnene imellem, men også barn og voksne 

imellem, da det er her børnene lærer empati. Relationerne bygger på ligeværd, respekt, forstå-

else og indlevelse, da det er med til at udvikle børnenes selvstændighed og medbestemmelse, 

samt give dem en forståelse af andres betydning og det at tage hensyn til andre.  

 

BØRNEHAVE 

På Bakkelandet tror vi på, at det er i relationen til andre, at vi udvikler os og får en forståelse af os 

selv.  Nogle børn har lettere end andre ved at indgå i f.eks. legefællesskaber, og det er en af vo-

res vigtigste opgaver at støtte de børn, der har svært ved det, så alle oplever at være en vigtig del 

af fællesskabet. Ligeledes er vi bevidste om, hvordan vi sætter børnene sammen, når vi går på 

række, sidder ved bordet og når vi laver aktiviteter, hvor børnene er sammen med andre end 

dem, de selv tilvælger, så de får øjnene op for muligheden for andre relationer.  

Vi forsøger at skabe læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for at mærke sig selv, og hvor de 

har mulighed for at øve evnen til empati og øve sig i den gode dialog.  

Vi bruger vores samlinger til at snakke om, hvordan man er en god ven, hvordan vi kan hjælpe 

vores venner, hvordan man kan bede om hjælp, hvordan man kan sige fra på en god måde og 

meget mere. 

Vi oplever at meget social læring sker ubevidst når børnene f.eks. selv øver sig i at løse konflikter, 

når de står i toiletkøen, når de forhandler i legen, og når de venter på tur. Her er vi altid klar med 

en hjælpende hånd, hvis det bliver for svært. Vi hjælper med at guide og sætte ord på handlinger 

og følelser, og vi hjælper med at skabe rum og plads til at alle kan komme til orde.  

Vi lærer børnene betydningen af at hjælpes ad ved at lade dem deltage i oprydningen, borddæk-

ningen mm. og på den måde føle sig som en betydningsfuld og vigtig del af fællesskabet. Samti-

dig lærer de at samarbejde, når de sammen skal finde tallerkner, bestik og glas og sørge for at få 

bordet dækket sammen.  

Vi sørger for som voksne, at være gode rollemodeller som børnene kan spejle sig i. Vi er bevidste 

om at vise anerkendelse, omsorg og empati til både børn og voksne.  
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Kommunikation og sprog 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 kom-

munikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fæl-

lesskaber. 

VUGGESTUE 

Børnene lære sproget i nære relationer, derfor er puslebordet et oplagt læringsmiljø, hvor vi 

sprogligt kan interagere med børnene. I forhold til de små støtter vi deres kommunikative interak-

tion med øjenkontakt, pludren og tydelig mimik. Med de større børn er der mulighed for en ufor-

styrret børnerettet samtale med turtagning, for eksempel med udgangspunkt i det barnet lige har 

beskæftiget sig med, hvad enten det har været leg eller en anden aktivitet. Vi kan også med-

bringe en lille ting, der giver anledning til samtale. 

Dagens andre faste rutiner er også et godt udgangspunkt for sprogtilegnelse og sprogforståelse; 

her sætter vi ord på alle gøremål. Det udvider børnenes ordforråd, øver deres udtale og sæt-

ningsdannelse med mange gentagelser. 

Vi voksne er gode sproglige rollemodeller, vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser 

ved at være nysgerrig på hvad de udtrykker. 

I Bakkelandets vuggestue har vi altid bøger tilgængelige, som vi læser sammen med børnene. Vi 

leger med sproget i sang, rim og remser til samling. Vi understøtter deres sprog i legen, så de kan 

indgå i fællesskaber med hinanden. 

BØRNEHAVE 

I Bakkelandets børnehave ser vi sproget som en meget vigtig del af børns liv i børnehaven og vi 

ved, at vi som voksne er vigtige rollemodeller, når børnene skal lære sproget, da de spejler sig i 
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og lærer af os. Vi oplever alle børn har et sprog, at de forsøger at gøre sig forståelige enten ver-

balt eller nonverbalt. 

Vi oplever at børnene bruger sproget, når de skal skabe sociale relationer og venskaber og til at 

få information og viden. Vi oplever blandt andet hvor vigtig sproget er i børnenes leg, hvor vi ople-

ver at jo bedre et barns sprogforståelse og tale er, jo bedre kan det indgå i samværet og legen 

med andre børn.  Vi har derfor fokus på at børnene skal lære at bruge sproget til at danne relatio-

ner og lære, hvordan vi med sproget kan give udtryk for, hvad vi tænker, føler og har behov for. 

Vi har fokus på at give barnet kendskab til forskellige kommunikationsformer f.eks. mimik, krops-

sprog, tegning, skriftsprog og talemåder.   

Vi leger med, øver og bruger sproget gennem sange, rim og remser. Vi bruger sproget til samling 

og gennem fortællinger.  Til samling har barnet mulighed for at byde ind med kommentarer, svar, 

fortællinger osv. i forhold til samlingens indhold. Vi snakker om vejret, hvad der skal ske i løbet af 

dagen og hvad der interesserer og ligger børnene på sinde her og nu. Vi bruger dialogisk læsning 

og øver turtagning. Vi støtter børnene i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, sym-

boler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Gennem vores temaer lærer vi 

børnene nye ord og begreber.  

Vi bruger sproget til at skabe overskuelighed, struktur og genkendelighed. Vi forbereder børnene 

på, hvad der skal ske med ord og vi sætter ord på det der sker i hverdagen omkring barnet i de 

daglige rutiner og i deres lege. Vi sætter ord på handlinger, det vi ser og det vi oplever igennem 

dagen og vi guider handlinger sprogligt. Vi sørger for at have øjenkontakt med barnet i dialogen 

og har fokus på sproglige gentagelser frem for rettelser. 

For de børn, der kæmper lidt med sproget, har vi gennem leg, spil og læsning fokus på netop det, 

der driller børnene. For de børn, der kæmper lidt ekstra med sproget arbejder vi med særlig fokus 

på det, der driller netop det enkelte barn. 

Vi anvender Rambøll materialet til sprogvurderinger og har et godt samarbejde med tale-høre 

konsulenten fra ”Tværgående enhed for læring” i Horsens kommune.  
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Krop, sanser og bevægelse 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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. 

 

 

VUGGESTUE 

 

Små børn oplever først og fremmest gennem kroppen. 

I Bakkelandet vuggestue har børnene rig mulighed for at udfolde sig kropsligt, både ude og inde. 

Inde har vi et tumlerum, hvor de kan kravle op og hoppe ned og dermed udvikle kropsbevidsthed 

ved at afprøver grænser for deres kropslige formåen. Her kan de også være motorisk aktive og få 

kropslige erfaringer i socialt samspil med de andre børn. 

Udenfor har vi en udfordrende legeplads med bakket terræn, gynger og balancebomme, som med-

virker til at børnene kan opbygge en mestring af kroppens styrke. Det oplever de også med ture i 

den nærliggende skov. 

Vi er bevidste om at meget kropslig aktivitet også kræver ro, derfor tilrettelægger vi dagen, så der 

er plads til begge dele. 

 

Vi ser måltidet som et godt læringsmiljø i forhold til børnenes sanser og motorik. Vi arbejder med at 

der skal være roligt omkring måltidet, så vi kan tale om det vi spiser; hvordan ser det ud, hvordan 

dufter det og hvordan smager det? Maden skal sanses. 

Alle børnene bliver finmotorisk udfordret når de spiser, hvad enten det er med fingrene eller med 

bestik, afhængig af alderen. I det hele taget øver vi selvhjulpenhed gennem hele dagen; ved målti-

det, på badeværelset og i garderoben. 

 

 

BØRNEHAVE  
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I Bakkelandets børnehave mener vi at bevægelse styrker både motorik, koncentrationsevnen og 

de kognitive processer. Derfor skal børn have mulighed for at bruge deres krop og udforske verden 

gennem alle deres sanser.  Vi mener at børn lærer at forstå verden ved at sanse deres omgivelser 

– ved at lytte, dufte, smage, mærke, se - og ved at de bevæger og bruger deres kroppe. De skal 

have lov til og mulighed for at udfordre dem selv fysisk. og Bevægelse er en del af deres hverdag i 

børnehaven både gennem leg og gennem voksentilrettelagte aktiviteter. 

Vi lægger vægt på, at vi som voksne er tydelige rollemodeller ved at være aktive sammen med 

børnene og vi vil gerne inspirere børnene til at bruge kroppen, at kende kroppen og have bevægel-

sesglæde. 

 

Vi vil gerne styrke både deres fin- og grovmotorik. Vi stimulerer børnenes finmotorik gennem 

mange af de kreative aktiviteter vi laver både i forbindelse med vores temaer men også i vores 

hverdagsliv. Vi laver perler, tegner, maler, klipper og klistrer. 

Vi tager ofte på tur over i vores naboskov. Her bliver især grovmotorikken og udholdenheden træ-

net og udfordret, når vi bevæger os rundt på de bumlede skovstier eller gennem troldestien, hvor 

man skal løfte benene højt for ikke at falde i troldens brombærfælder.  

Vi har ligeledes mulighed for at bruge skolens gymnastiksal. Det benytter vi os især af i vinterhalv-

året, hvor vi gerne bruger den en gang om ugen. Her kan vi hive en masse redskaber frem enten til 

fri leg, til en mosle-bane eller til en voksenstyret aktivitet.  

 

Børnehavens område er stort, så bevægelse indgår som en helt naturlig del af hverdagen.  

Vores legeplads er en rigtig naturlegeplads med skov, bakker, store græsarealer, små kroge, gyn-

ger, legehuse, sandhus og cykler. Legepladsen er indrettet så den indbyder til bevægelse og her 

har børnene mulighed for at kravle, klatre, gynge, cykle, rutsje, bygge huler m.m. Her er mulighed 

for vilde motoriske lege der både udfordrer, prøver grænser af og tester mod, men samtidig er der 

små hjørner og hyggekroge, hvor børnene kan sidde stille og hvile, lave sandkager, slappe af eller 

andre mere stille aktiviteter. Vi er som voksne opmærksomme på, hvilke regler vi stiller op for bru-

gen af det udendørs rum - må man hoppe fra legehuset tag, må man cykle ned af bakken osv. – så 

vi ikke hæmmer børnenes kropslige udfoldelser, men samtidig så det er sikkert og ingen kommer 

alvorligt til skade. 

 

Vi har stor fokus på selvhjulpenhed, og støtter børnene så de selv kan klare så mange som muligt 

af de udfordringer og krav hverdagen stiller. Det sker f.eks. i garderoben, hvor vi støtter børnene i 

selv at kunne få tøj af og på, finde rent tøj og holde orden. Det samme på badeværelset, hvor vi 

hjælper dem til selv at kunne tage bleen af og putte den i skraldespanden, selv tage tøjet af og på 

ved toiletbesøg, selv vaske fingre osv. Ved at børnene oplever at kunne selv, styrkes deres selvtil-

lid. 

 

 

 

  

 



 

19 

 

Natur, udeliv og science 

 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 forbundethed 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 undersø-

ger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og ud-

trykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk op-

mærksomhed. 

 

VUGGESTUE 

I Bakkelandet vuggestue er vi meget ude, i alt slags vejr. Sammen med børnene tager vi på even-

tyr og er nysgerrige på hvad vi finder på vores vej. Vi samler sten og kogler, vi undersøger bænke-

bidere og edderkopper, alt imens vi taler om hvor mange der er, hvilke er stor og hvilke er små, 

hvad lever de af og så videre. Samtidig er vi hele tiden tydelige om, at vi skal have respekt for na-

turen.  

Udenfor oplever vi de forskellige årstider. Vi undersøger og leger med regnvand og sne. Vi bruger i 

det hele taget naturens materialer når vi leger, det udvikler børnenes fantasi.  

 

BØRNEHAVE 

I Bakkelandets børnehave har vi stor fokus på naturen og udelivet og samspillet med naturen er 
kendetegnende for vores børnehavegruppe. Vi forsøger at bruge og bringe naturen så meget som 
muligt ind i vores hverdag, og vi vægter at børnene tidligt udvikler en forståelse og respekt for na-
turen og miljøet. Vi lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som et rum, der indby-
der til leg, oplevelse, udforskning og viden. Vi bruger skoven, legepladsen og naturen omkring os 
året rundt og i al slags vejr. Vi bestræber os på at så mange som muligt af vores aktiviteter skal fo-
regå ude. Ude i naturen er der højt til loftet og albuerum, hvilket vi oplever giver færre konflikter og 
bedre læring. Vi vægter ligeledes leg og bevægelse i det fri, da naturen giver anledning til andre 
lege end indendørs. I naturen får fantasien frit spil og masser af plads til at udvikle sig i.  
Vi vægter en god fordeling mellem planlagte aktiviteter og plads til spontanitet og vi bestræber os 
på gennem begge at give plads til børnenes nysgerrighed. Gennem vores aktiviteter skal børnene 
have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og de skal lære de fire 
årstider og årstidernes skiftene at kende samt hvilke traditioner, der er forbundet med de forskel-



 

20 

lige årstider.  Vi vægter en god vekselvirkning mellem voksenstyret læring og plads til at følge bør-
nenes initiativer. Igennem det hele er det pædagogiske personale rollemodeller og træder ud i vej-
ret med lyst og overtøj som afspejler årstiden.  
Vi følger årets gang, og bringer naturen ind, både det levende og naturmaterialer. Vi har bl.a. fulgt 
og passet haletudser og set deres udvikling. Vi har sat fuglehuse op i vores skov på legepladsen 
og har fulgt med i, hvordan fuglemor og fuglefar er flyttet ind og har fået unger. 
Til samling taler vi om vejret og årstiderne. Vi taler om de forskellige vejrfænomener og undersøger 
dem gennem vores aktiviteter. Vi har haft et tema om vand, hvor vi snakkede om, hvor vores vand 
kommer fra. Vi var rundt i børnehaven og undersøge og tage billeder af alle de steder, hvor vi har 
vand. Vi gik i skoven og samlede vand som vi tog med hjem og rensede det i vores hjemmelavede 
rensningsanlæg. 
Vi snakker om de forskellige årstider. Vi snakker om dem til samling, vi observerer dem på lege-
pladsen og på vores ture i skoven, og hver dag efter frokost kigger vi ud på og taler om hvilken på-
klædning, der passer til vejret.  
Året rundt laver vi mad over bål. I løbet af foråret gør vi vores køkkenhave klar og sår afgrøder, der 
kan bruges i vores bålmad. Vi taler om råvarerne; hvor de kommer fra, hvad de kan bruges til, læ-
ren om begrebet fra jord til bord, vi snitter og hakker, rører og smager. 
Vi bruger skoven, som er vores nabo, året rundt. Børnene kommer afsted i store og små grupper, 
der både kan være aldersopdelt, kønsopdelt og blandet på kryds og tværs. Vi går foran og viser, 
hvordan vi kan finde og undersøge ting, planter og smådyr i naturen. Vi snakker om, hvordan vi 
kan passe på naturen ved ikke at smide affald og behandle planter og smådyr godt. Vi undersøger 
hvilke planter der kan spises og undersøger dyrenes bosteder f.eks. rævegrave og musehuller.  
Vi har temaer om dyr, hvor vi til samling snakker om hvilke dyr, der bor i vores skov. Vi ser billeder 
af dyrene, snakker om hvad de spiser og hvor de bor. Vi snakker om dyrenes lyde, hører dem og 
øver os i at sige dem. Bagefter går vi i skoven og undersøger om vi kan se spor efter dyrene. 
Et af de dyretemaer vi har haft, har været om fugle. Vi snakkede om fugle om sommeren og vinte-
ren. Hvordan ser fuglene ud, hvad siger de, vi hørte deres lyde og vi snakkede om hvilke fugle der 
trækker og hvilke der bliver i Danmark. Vi laver hvert år fuglemad og hænger det i vores store træ 
på legepladsen, så vi kan observere fuglene, når de lystigt kommer og spiser.  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskel-

lige 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. 

 

 VUGGESTUE 

I Bakkelandet vuggestue afprøver vi hele tiden forskellige udtryksformer som skal give glæde og 

lyst til kreativ udfoldelse. Vi synger, danser og leger, her improvisere vi, vi sanser og bruger vores 

fantasi. Vi maler, klippe – klistre og modellere. Her kan børnene selv udtrykke sig og være ska-

bende. Her kan de både inspirere og lade sig inspirere af hinanden. 

Vi følger året gang med tilhørende traditioner; fastelavn, påske, Sankt Hans, Lanternefest og jul. 

Nogle af begivenhederne holder vi alene i vuggestuen, andre fejres i fællesskab med børnehave 

og skole. 

BØRNEHAVE  

Kultur bruges ofte til at beskrive kunst f.eks. litteratur, dans, musik og teater, men det kan også 

være en bestemt måde at leve på. Ofte har folk med samme kultur samme måde at se verden på. 

De vil gerne det samme og har ofte samme holdninger. Den kultur vi er en del af, påvirker den 

måde, vi handler på, og de normer vi lever efter. I Bakkelandets børnehave er vores traditioner, 

kultur og årets gang meget vigtig for os og mange traditioner er fast skrevet ind i vores kalender 

som faste årlige temaer. Vi ser det som en måde for børnene at lære og forstå deres omverden på. 

Vi holder fastelavn, påskeløb og påskefrokost. Vi sår afgrøder, holder Sankt Hans og sommerfest. 

Vi høster og holder Morten bisp/Lanterne fest, jule-bedsteforældre-klippe-klister-dag og julefrokost. 
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Vi laver julegaver, har drillenisser og pakkekalender, tager til julegudstjeneste og meget mere. Til 

nogle af vores årlige tilbagevendende traditioner knytter sig også faste ting sammen med skolen. 

F.eks. kommer skolebørnene hvert år og går Lucia hos os og vi tager op på skolen og ser de slag-

ter gæs i forbindelse med Morten Bisp. Andre traditioner strækker sig ud over timerne i børneha-

ven. F.eks. er der hvert år i forbindelse med vores Morten Bisp tema et lanterneoptog rundt i 

Grædstrup by, hvor børnene fra Bakkelandets vuggestue, børnehave og skole mødes sammen 

med deres forældre og søskende og går lanterne optog rundt i byen efter mørkest frembrud. Til vo-

res samlingerne fortæller de voksne om fortællingerne bag traditionerne og de aktiviteter der hører 

til. Vi snakker om, hvorfor vi har traditionerne og vi hænger billeder, pynt og andet op, der støtter 

op om fortællingerne og traditionerne. Til nogle temaer/traditioner øver vi sange eller små teater-

stykker, hvor børnene kan få lov at udtrykke sig. Vi oplever at børnene glæder sig til traditionerne, 

og jo ældre de bliver, jo bedre kan de huske traditioner fra år til år og kan fortælle de nye børn, om 

alle de ting vi skal 

Udover at have fokus på vores traditioner er vi optaget af fællesskabet. I Bakkelandets børnehave 

tænker vi at alle børn har ret til at være en del af fællesskabet på lige fod og vilkår med deres ven-

ner med hver deres forskelligheder. Vi har fokus på at alle har en værdi i sig selv med sin egen 

form for deltagelse og at alle skal have oplevelsen af at lykkedes. Vi sikrer at alle er en del af fæl-

lesskabet gennem pædagogiske aktiviteter og observationer. Vi snakker om og italesætter, hvor-

dan vi kan være forskellige - det kan være maden man spiser, tøjet man går i, ferierne man tager 

på, hvordan vi bor, hvad vi er gode til, har svært ved osv. – og at det er ok at vi er forskellige. Børn 

er nysgerrige og videbegærlige og fordomsfri i deres tilgang til verden, hvis vi giver dem lov og 

skaber rum til at de kan være det. Vi vil gerne lære dem at være åben over for andre kulturer og 

forskelligheder og vi vil gerne lære dem at møde andre kulturer og forskelligheder med tolerance 

og respekt. 

I vores kreative aktiviteter får børnene lov at udtrykke sig. Vi laver produkter, som vi udsmykker 

børnehaven med, som gør stedet personligt for børnene og som gør stedet til deres. Ved at udstille 

deres ting, viser vi også at vi sætter pris på deres ting lige meget, hvordan det ser ud. Vi sørger for 

at lave aktiviteter, hvor børnene får kendskab til mange forskellige redskaber og materialer: ler, pa-

pir stof, maling, træ, perler, pap, snor osv. så deres fantasi og sanser stimuleres. Samtidig ser vi 

det som en mulighed for fordybelse og koncentration, hvor børnene kan få lov at skabe og eksperi-

mentere. 
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Evalueringskultur 

 
 

 

 

Vi evaluerer løbende. Vores evaluering har flere formål, vi vil både informere, dokumentere og re-

flektere over den pædagogiske indsat. 

Dokumentation 

Vi dokumentere flere steder hvad vi laver. På daglig basis informere vi forældrene om hvad der er 

sket. Det gør vi mundtligt og på en tavle i garderoben, så de har mulighed for at gå i dialog med 

deres børn med det samme, eventuelt på vejen hjem. 

Vi tager også fotos af børnene i aktion. Disse billeder kan både ses på Facebook og i børnenes 

mapper. Hvert barn har sin egen mappe hvor der indsættes billeder, tegninger, hånd/fod aftryk og 

andre gode minder børnene kan tage med sig fra deres tid i institutionen. 

Vi evaluere løbende. 

Dagligt evaluere vi mundtlig ved kort at reflektere over dagens begivenheder og vende dem med 

vores kollegaer. Er der noget vi kunne gøre bedre? Er der noget vi skal gøre anderledes næste 

gang? Her skal vi være forandrings og omstillingsparate med det samme, for hele tide at bedre 

pædagogisk praksis. 

Vi evaluer på vores pædagogiske indsats gruppevis hver 3. uge.  Vi opstiller pædagogiske mål for 

de projekter vi arbejder med. Her bruger vi smttemodellen 

 I det forum kan vi samtidig evaluere på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Både in-

dividuelt og på gruppebasis. Her bruger vi dialogprofilen. 

To gange årligt arbejder den samlede personalegruppe med de pædagogiske læreplaner på et 

aftenmøde. Her har vi fokus på det pædagogiske grundlag for at sikre at vi kvalificere og udvikler 
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læringsmiljøet på alle parameter. Her bruger vi Danmarks Evalueringinstitut og Børne og 

Socialministeriet; Redskab til selvevaluering. 

En gang om året er vi med det øvrige personale på Bakkelandets friskole på pædagogisk døgn, 

hvor vi arbejder med året gang. For institutionen vil det blive med udgangspunkt i den styrkede 

læreplan. 

 

 

 

 

 

 

  



 

25 

 

 


