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Værdigrundlag 
I børnegruppen ønsker vi at skabe rammerne for livsmod, leg og læring i et fællesskab mellem 

vuggestuen, forældre og børn – hvor børnenes trivsel og dannelse er vores fælles opgave. Disse 

rammer søger vi at skabe inden for tankerne bag den Grundtvig/Koldske kultur, hvor vi bl.a. ser 

samtalen som væsentlig. 

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

sig.  

I vuggestuen skal børnene mødes med sang, sanselighed, fortælling og fællesskab. Det støtter deres 

udvikling, og tilgodeses i deres behov for omsorg, nærvær og tryghed. Vuggestuen skal give børnene 

den grundlæggende ballast vedrørende eget værd, og mulighederne i fællesskabet. Samarbejde 

mellem vuggestue, børnehave og skole skal sikre børnene de bedst mulige overgange mellem de 

forskellige trin.  

Læreplaner 
Her i Bakkelandets vuggestue arbejder vi seriøst og målrettet med de pædagogiske læreplaner, som 

indeholder vores mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læreproces skal give 

børnene hos os, mulighed for at tilegne sig. 

Vores virke tager først og fremmest udgangspunkt i at leve op til love og regler, gældende for drift af 

privatinstitutioner. Men vi ønsker at tilbyde mere end det! 

 

Her byder vi forældre og børn velkomne i trygge rammer, hvor der fokuseres på det enkelte barn, og 

på barnets behov og muligheder. Her tages der både hensyn til, at individet og gruppen tilgodeses i 

fællesskabet. 

Kontakten med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og samtale, hvor vi er ansvarsfulde 

for børnenes hverdag i en professionelt drevet vuggestue. 

 

Vuggestuen tilbyder pædagogisk faglig håndtering af det daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært 

handler det om omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, oplevelser, ude liv og 

udfordringer. Alle sammen nøgleord, der indgår i den måde, vi arbejder med læreplanerne på her hos 

os. 

 

Læreplanerne behandler følgende temaer: 

1) Alsidig personlig udvikling  

2) Sociale kompetencer  

3) Sproglig udvikling  

4) Krop og bevægelse  

5) Naturen og naturfænomener  

6) Kulturelle udtryksformer og værdier  

 

Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer implementeret i hverdagslivet, i legen og i pædagogisk 

tilrettelagte forløb. 
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Hvorfor gør vi det? 

Barnets alsidige personlige udvikling 
Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der 

engagerer sig i og ser børn, er vigtige fødselshjælpere for de drømme og ønsker, børn har. Samtidig 

med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, der er 

beskyttet af et fællesskab, skal de også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå 

med andre – både børn og voksne.  

 

De skal både kunne mærke deres egne grænser – kunne sige til og fra - og på samme tid indgå som 

en social del af det større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i.  

Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet – lige fra 

engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence. Voksne er vigtige medspillere, 

når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd.  

 

Børn har brug for at udfolde sig og afprøve deres potentialer. Muligheden for at forfølge små ideer, 

skabe egne projekter og opleve, at de børn og voksne de er sammen med i vuggestuen, anerkender 

dem for deres indsats og styrker selvværdet.  

 

Det er vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv og 

andre. At føle sig genkendt og husket af andre, både som det barn, der startede i vuggestuen og den 

person, det senere udviklede sig til at blive, giver børn en nødvendig kontinuitet og tryghed. For børn 

som for voksne er det nærende for selvforståelsen at gøre en forskel. Børn har brug for at dele 

erfaringer både med voksne og andre børn om, hvordan de gennem deres opvækst har sat sig spor i 

vuggestuen.  

 

Vuggestuen er således et vigtigt væksthus for den personlige udvikling – et sted hvor det enkelte barn 

kan drømme om og tage hul på lovende muligheder i fremtiden sammen med andre børn og voksne. 

 

Social kompetence 

Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De 

vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder.  

 

Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig – i leg, i 

samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme.  

Det er vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man kommer med i og er en del 

af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, børnene oplever styrke og betydning, og her der er 

adgang til at give og opnå anerkendelse. Det er som medskabere af fællesskabets historie, der 

fortælles hver dag, at børn bliver socialt kompetente.  

 

Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre 

mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at børnene 

også forstår, at andre har de samme behov. Børn skal lære at sætte grænser og sige til og fra. 
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Sprog 

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige 

sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces og som skal have opmærksomhed. Talesprog, 

skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er blot nogle af de kommunikationsformer, vi alle 

benytter os af.  

 

Børn skal støttes i at udvikle deres danske ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder 

for det talte sprog. Deres naturlige interesse for det skrevne sprog skal bakkes op.  

For at kommunikere ”rigtigt” er det vigtigt, at børn forstår sammenhænge mellem f.eks. kropssprog, 

mimik og tale. Et varieret og korrekt dansk sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige 

situationer, øger muligheden for at blive forstået.  

 

Sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og 

fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give 

svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter.  

Børn har behov for at møde voksne mennesker, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så 

de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, er glade for eller er kede af, så de frit kan lufte 

deres meninger, følelser og tanker.  

 

Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden – en mulighed for at høste viden og erfaringer. Det 

er derfor vigtigt at støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser, de har i dagligdagen.  

 

Sproget er en forudsætning for frugtbare løsninger af problemer og konflikter. Balancen i fællesskaber 

afhænger af børnenes evner til at være tydelig i sin udtryksform, og om de har de sproglige 

forudsætninger for at udtrykke, hvad de mener, og dermed formår at blive forstået af både børn og 

voksne. 

 

Krop og bevægelse 

Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børns udvikling af motoriske 

færdigheder, fysiske styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at 

udvikle sig. I Bakkelandets vuggestue er der mangfoldige rammer og muligheder for at udfordre 

børnene til at bevæge sig både inde og ude.  

 

Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. Bevægelser 

baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og 

naturen.  

 

Ved at bruge forskellige redskaber og materialer får børnene anledning til både at bruge og stimulere 

denne sanseverden. Kropslighed er en del af det at være til stede i verden sammen med andre. Ved 

aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner. De 

får erfaringer i, hvad det betyder at koble f.eks. det talte sprog og kropssproget sammen. De udvikler 

herigennem også respekt for, at andre kan have et ”andet” udtryk, andre reaktioner og deres egen 

integritet. 
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Naturen og naturfænomener 

Udgangspunktet for at forstå verden er også forståelsen af den natur, mennesker lever i og har ansvar 

for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske 

udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et 

miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar.  

 

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og 

landskaber, styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående 

legeplads for både sind og krop. Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre 

spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt.  

 

Naturen er en skattekiste af kundskab. I skov, på mark og på vores legeplads har børnene mulighed 

for at hente førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer. De kan bygge, skabe og konstruere og 

udforske materialer og teknikker. Gennem vidende og medlevende voksne kan børnene få vigtige 

erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener og tekniske sammenhænge.  

 

At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt 

og ansvarlighed for natur og miljø. 
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Kulturelle udtryksformer og værdier 

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre 

og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle 

rødder.  

 

Børn har et klart blik for kulturelle udtryksformer. Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo 

flere kulturelle møder de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, 

andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer. Selvom børn opfattes som fantasifulde 

væsner, har de ganske som voksne brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe.  

 

Mødet med andre menneskers udtryk og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst og kultur, 

kan være med til at sætte gang i en udvikling af deres kulturelle udtryksformer. Gennem oplevelser af 

kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimenterer med de udtryk, de 

møder.  

 

Forudsætningen for denne skabelsesproces er naturligvis, at børnene har mulighed for – rum og tid til 

at udfolde sig på egne betingelser – både når det handler om pladskrævende eller støjende og om 

mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse.  

 

Kreativitet trives bedst i lyst, og engagement trives, når børnene inddrages i beslutninger om, hvilke 

kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, de skal beskæftige sig med. Medindflydelse på valg af f.eks. 

materialer og projekter samt på planlægning af kulturelle aktiviteter og oplevelser, styrker børns 

interesse og glæde ved at skabe. Børnelitteratur, film, faglitteratur, musik, billeder osv. i forskellige 

genrer samt værksteder, hvor forskellige materialer og redskaber er til rådighed, er den daglige kilde 

til inspiration og lyst til udfoldelse.  

 

Gennem mødet med andre udtryksformer – både kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte bekendtskab med 

andre måde at leve på og andre værdier – udfoldes børnene til hele, nysgerrige og tolerante 

mennesker. Mennesker, der har forståelse for, at verden er mangfoldig og at menneskers sprog, vaner 

og levevilkår kan være vidt forskellige. 
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Hvordan gør vi det? 
Hverdagen i Bakkelandets Vuggestue er bygget op omkring forskellige former for aktiviteter. Det kan 

bl.a. være fri leg inde/ude, kreative aktiviteter inde/ude, samling, spisning, musik/rytmik, eventyr og 

fortælling. 

Afhængigt af hvilke af disse aktiviteter vi arbejder med, så tilgodeser hver enkelt aktivitet en eller flere 

af læreplanernes 6 forskellige temaer. 

 

Når vi arbejder med læreplanerne, er det samtidig inden for nogle nøje udvalgte rammer. Disse 

rammer bruger vi, når vi i praksis planlægger hver enkelt dag her i vuggestuen. Indgangsvinklen kan 

være forskellig fra dag til dag, men tager bl.a. udgangspunkt i nogle af nedenstående elementer 

  

- Arbejde med temaer 

- Bruge naturen aktivt 

- Prioritere ”uden for lågen” oplevelser 

- Bruge sang, rytmik, musik og bevægelse 

- Markere mærkedage 

- Inddrage traditioner i hverdag og ved at skabe traditioner 

 

  

For at gøre det så synligt og overskueligt som overhovedet muligt, har vi forsøgt at beskrive i detaljer, 

hvilket læringsmiljø dit barn vil blive en del af, her hos Bakkelandets vuggestue. 

  

Der vil være tilbagevendende, aktiviteter der går igen, for netop at tilgodese vuggestuebørnenes behov 

for genkendelighed og kontinuitet, og som får den daglige rytme i huset til at gå op i en højere enhed. 

Når vi her hos os prioriterer de forskellige aktiviteter, så er det dog fordi hver enkelt aktivitet, har et 

helt bestemt formål. 
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Vi vægter de udendørs aktiviteter 

Bakkelandets Vuggestue vægter de udendørsaktiviteter meget højt, således at vores børn er ude hver 

dag. Med den rette påklædning kan selv de mindste være med ude og opleve de forskellige årstider.  

Fri leg – ude 

Når børnene leger frit ude, bliver der taget ture ned ad rutchebanen, der køres om kap på cyklerne og 

traktorerne bliver inspiceret og prøvekørt. Huller graves i sandkassen og fine sandkager bliver til. 

Legehusene skaber rum for far, mor og børn lege og andre små lege. Kryb og kravl findes og studeres 

og giver grundlag for nye lege. 

Der bliver løbet, hoppet, kravlet, svinget og klatret på legepladsen, der er skabt til børneleg. 

Vejrforholdene får en positiv indflydelse på børnenes leg, så der leges med vand, hoppes i vandpytter 

og bygges snemænd efter årstiderne. 

De udendørs faciliteter skaber rum for alsidig leg både i grupper og alene og også i interaktion med 

børnene fra børnehaven.  

 

Børnenes gevinst heraf er: 

 

o At de udfordrer og udforsker sig selv og omverdenen 

o At de kan lege og forsvinde i den fantasifulde verden 

o At de kan lege i små og store grupper 

o At de lærer at vente på, at det bliver deres tur 

o At de bruger deres krop 

o At de lærer årstiderne at kende 

o At de lærer, at det er ok at få snavs på fingrene 

o At de lærer at lege på tværs af alder 

o At de lærer naturen at kende 

o Sanseoplevelser; Sand, vand, luft m.m. 

      

Fri leg – inde 

Når børnene leger frit inde, skaber de deres egne lege ved hjælp af legetøj og andre redskaber, de har 

til rådighed. De leger dukkelege, hvor børnene skal passes, mades og puttes i seng. Mad forberedes på 

komfuret og smagsprøver uddeles. Traktorer og biler kører med høj fart og autentiske lyde. Børnene 

leger til tider i grupper og andre gange sidder de alene og fordyber sig i en leg eller en bog.  

Børnene kopierer ofte de ting, de ser voksne gøre i dagligdagen, men lader samtidig fantasien og 

kreativiteten få frit spil. 

 

Børnenes gevinst heraf er: 

 

o At de udfordrer og udforsker sig selv og omverdenen 

o At de kan lege og forsvinde i den fantasifulde verden 

o At de kan lege i små og store grupper 

o At de lærer at vente på at, det bliver deres tur 

o At de bruger deres krop 

o At de bliver gode legekammerater 

o At de lærer at fordybe sig 

o At de lærer at kommunikere med andre 
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Samling, sang og sproglig opmærksomhed 

Når der er samling i vuggestuen, skabes et rum for børnene, hvor der arbejdes med forskellige 

sanseindtryk og ordforståelse. Der arbejdes med rim og remser, lege med lyde og sproglege. Der 

synges sange og danses til musik og andre rytmer. Fortællinger fortælles og begreber for hverdagsord 

forklares. Vi snakker om ugedage, ugens gang og om, hvem der er her i dag. Vi synger om årstiderne 

og synger sange, hvor vi skal lave forskellige fagter til. Børnene fortæller om oplevelser, mens de 

andre sidder og lytter. 

 

Børnenes gevinst heraf er: 

 

o At børnene oplever sig selv som en del af et fællesskab 

o At de lærer at lege med sprogets lyde og opnå nysgerrighed for tegn og symboler 

o At de lærer at kunne udtrykke sig med kropssprog, mimik og lyde 

o At de lærer at kunne udtrykke følelser og behov 

o At de lærer at udfordre deres eget sprog 

o At de lærer at synge, spille og danse 

o At de lærer hinandens navne 

o De lærer at vente på tur 

Fortælling 

Fortællingerne tager ofte afsæt i de temaer, traditioner og højtider, vi arbejder med. 

Fortællingerne giver en hyggelig stemning for børnene og skaber ro og genkendelighed. Vi læser 

historier og snakker om billeder og ting, vi finder i naturen. 

 

Børnenes gevinst heraf er: 

 

o At lære at lytte 

o At lære at sidde stille 

o At blive fænget og glemme tid og sted 

o At de gennem fortællingen skaber indre billeder for mulige handlinger 

o At de udvikler deres fantasi 

o At de bliver inspireret til fantasileg 

  

De kreative/pædagogiske aktiviteter 

Kigger vi nærmere på nogle af de kreative/pædagogiske aktiviteter, så har disse aktiviteter hver især 

også helt konkrete formål. I Bakkelandets vuggestue har vi en ugerytme, så forældrene kan følge med 

i, hvilke dage der foregår hvad. Vigtigere er det dog, at ugerytmen skaber struktur, overskuelighed og 

genkendelighed for børnene, hvilket giver dem ro til udvikling og læring. Nedenfor kan du læse om 

forskellige udvalgte aktiviteter og om, hvordan vi arbejder med netop disse. 
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Aktiviteter ”uden for lågen” 

Vi bevæger os ud i naturen og oplever de skiftende årstider og mærker solen varme vores kroppe, og 

regnen og snefnuggene når de rammer vores ansigter. Vi undersøger naturen og ser på kryb og kravl 

og bevæger os rundt i forskellige terræner. Vi tager på besøg hos bondemanden og ser på alle hans 

dyr og traktorer og i skoven, hvor vi ser på fugle, uglegylp og hvis vi er heldige, der vi en ræv eller et 

rådyr.  

Vi går ture op til skolen, til børnehaveafdelingen Valnødden samt på markvejene. Vi kører ture i 

klapvogn, hvor vi når lidt længere omkring og kan følge bondemandens arbejde på markerne og se 

afgrøderne blive sået i foråret, se dem gro over sommeren for til sidst at blive høstet og kørt hjem til 

laderne i sensommeren.  

 

Børnenes gevinst heraf er: 

  

o Årets gang i naturen. 

o At de eksperimenterer og udforske omverdenen. 

o At de oplever ansvar for planter og dyr. 

o Sanseindtryk i form af modsætninger fra jord, luft, ild og vand. 

o Grov motorikken styrkes  

 

Billedkunst 

Vi arbejder med ler, modellervoks, papmache, gips og bivoks og lærer at forme tingene til noget vi 

genkender fra vores hverdag – det kan være en hund, en traktor, et hus og meget andet.  

Vi fremstiller smykker til os selv og dem vi holder af. 

Vi tegner og maler med oliekridt, våd-maling, kul fra bålet og bivoksfarver på sten, stof, papir og 

udstiller vores værker i vuggestuen til stor glæde for alle børnene. Vi klipper og klistrer og bruger også 

gerne naturmaterialer i vores kunst, for at gøre den levende. 

Børnene laver billeder og digter historier og tekster, som legeskives og/eller skrives af en voksen. 

Ved at male med fingrene, lave hånd- og fodaftryk mv. lærer børnene at bruge dem selv til at skabe 

kunst. 

 

 

Børnenes gevinst heraf er: 

 

o Materialekendskab 

o At de lærer at være eksperimenterende og fabulerende 

o At de lærer at begrænse sig 

o At de opdager og fortæller en historie i et billede 

o At de lærer, hvad formning er 

o Præsentation og udvikling af børneværker 

o Proces og færdige produkter 

o Stimulering af finmotorik 

o Sansestimulering 
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Håndværk 

Vi laver ting, der passer til de forskellige højtider i papir, træ, sand, stof og garn. Vi aver kyllinger, 

høstkranse, nisser og meget andet. 

Vi finder ting fra naturen, vi kan bruge til at lege med og skaber vores egne broer, sværd og 

sandslotte.  

 

Børnenes gevinst heraf er: 

 

o Materialekendskab. 

o Værktøjskendskab. 

o Stimulering af grov- og finmotorik. 

o Kunst og skulptur. 

o At lære at være eksperimenterende. 

o Æstetiske oplevelser og læreprocesser. F.eks. gyngestativets bærende bjælker dekoreres med 

fantasibilleder og –figurer. 

 

Måltidet 

Vi ser maden blive lavet, kan dufte den og får også lov at røre forskellige madvarer. På legepladsen i 

vores højbed dyrker vi vores egne krydderurter, som benyttes i madlavningen. Vi sidder sammen ved 

bordet med stearinlys, synger en sang inden måltidet begynder og her igennem skabes en god 

atmosfære. Vi spiser og taler om mad og borddækning. Vi lærer, hvordan man skal sidde ved bordet 

og hvordan man skal bruge bestik. Vi prøver forskelligt sundt mad og tager ved lære af de andre børn, 

når de smager på nye ting. Vi deltager vi madlavningen i det omfang det er muligt. Vi skræller 

gulerødder, henter krydderurter i vores højbed og engang imellem står vi selv for madlavningen, når 

der kokkereres over bål.  

 

Børnenes gevinst heraf er: 

 

 

o De lærer at bruge kniv, gaffel og ske 

o Kendskab til borddækning, -skik og traditioner  

o Barnet oplever sig som en del af et fællesskab, det sociale liv forbundet med måltiderne samt 

dannelsen herigennem 

o Stille sult og tørst og få energi til leg 

o Børnene oplever glæden ved at være en del af madlavningen 

o Børnene lærer hvad sund og nærende kost er 
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Leg, bevægelse, drama og sansemotorisk træning  

Vi leger i motorikrummet/tumleren, på legepladsen, på sportspladsen og i gymnastiksalen, hvor vi 

triller, ruller, hopper, løber og kravler. Vi bevæger os på alle muligheder måder. 

Vi klæder os ud og lege rollelege, hvor vi træder ind i andre roller og får lov at udleve denne rolles 

dag, liv og strabadser. 

 

 

Børnenes gevinst heraf er: 

 



o De bliver selvhjulpne i forhold til alder 

o Kropsbevidsthed og god grundmotorik 

o Oplever glæden ved at bruge kroppen 

o Udforsker og kender forskellige legemiljøer 

o Lærer at udtrykke sig med kroppen 

o Lærer at tale med kroppen

o At få pulsen op 

o Lærer at turde være hovedperson 

o Empati 

o Kendskab til følelser og følelsernes udtryk

o Stimulering af de primitive sanser: Labyrintsansen. Følesansen. Kinæstesisansen 
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Børn med særlige behov 
Til sårbare børn med specifikke eller generelle vanskeligheder og behov yder vi ekstra støtte, 

opmærksomhed og omsorg. Vores vuggestue er organiseret med et indhold, der imødekommer børns 

forskelligheder, således at vi som udgangspunkt, kan rumme sårbare børn.  

Vi prioriterer samarbejdet med forældrene højt og det foregår i en positiv og anerkendende ånd, hvor 

vi vil tage udgangspunkt i barnets og familiens ressourcer. Ved behov for ekstern hjælp har vi jævnligt 

konference med PPR, hvor der deltager psykolog, fysioterapeut og talepædagog. Derudover kan vi 

rette henvendelse til Horsens Kommunes familieafdeling, som derefter tager stilling til, hvilket tilbud 

familien evt. skal tilbydes. Vi er bevidste om vores handlepligt, når vi oplever sårbare børn, som ikke 

trives på den ene eller anden måde.  
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Dokumentation 
”Dokumentationer, når der sættes argumentation og forklaring på pynten”. Citat Dorte Filtenborg. 

Vi arbejder med flere forskellige former for dokumentation, for at højne informationsniveauet udadtil, 

og dels at skærpe vores egen opmærksomhed på vores arbejde.  

Vi bruger skriftelig dokumentation, for at tydeliggøre vores retning og mål med de pædagogiske 

aktiviteter og projekter, som vi arbejder med i vuggestuen. Vi udarbejder bl.a. en pædagogisk model 

(Smtte-modellen) på hvert projekt vi arbejder med. Denne beskrivelse synliggøres på vores 

informationstavle, så forældrene herved får mulighed for, at få et større indblik i deres barns hverdag, 

samt hvilke tanker vi har gjort os i forbindelse med projektet.  

Når vuggestuebarnet er henholdsvis 9-14 måneder, 2 år samt ca. 3 år og på vej i børnehave, 

udarbejdes en individuel beskrivelse af barnets kompetencer (Dialogprofilen, udarbejde af Rambøll) 

med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Dette giver os et indblik i, hvor det enkelte barn er i sin 

udvikling, og om barnet har brug for en særlig indsats på et eller flere områder. Dialogprofilen ligger 

ligeledes et rigtig godt fundament for en forældresamtale.  

For at give forældrene et billeder af, hvad børnene laver i vuggestuen, har vi i vuggestuen en 

dokumentationsmappe med billeder som ligger tilgængelig for alle der måtte have interesse. 

Dokumentationsmappen indeholder ud over billeder fra vores projekter ligeledes billeder fra vores 

hverdag. Det kan være billeder fra en dag med fordybelse i modellervoks, billeder fra en gå-tur i 

skoven eller lign.  

Børnene får ved opstart i vuggestuen deres egen mappe. En mappe med minder om en betydningsfuld 

tid, med oplevelser, udvikling og læring. Mappen kan indeholde fotos, praksishistorier, fod/hånd-aftryk, 

tegninger, sange, postkort, malerier og meget andet.  

Vores dagligdag dokumenteres dels via et dagsseddel som hænger synligt på tavlen, samt et ugentligt 

fredagsbrev. Ligeledes vægtes højt de små hverdagssamtaler med forældrene, som suppleres med 

billeder på fjernsynsskærmen i gangen eller på vores informationstavle.  

Evaluering 
Vi evaluerer løbende vores pædagogiske indsats, både i forbindelse med vores planlagte forløb, og i 

særdeleshed også på vores dagligdag, herunder spisningen, samlingen, garderoben osv. Ved daglig 

evaluering, opnås en mulighed for hele tiden at være omstillingsparate og have for øje, at justeringer 

kan være hensigtsmæssige.  

Efter hvert forløb udarbejdes en skriftelig evaluering. Denne evaluering vil være tilgængelig for 

forældrene i vores dokumentations bog.  

Evalueringen foretages ud fra bl.a. AI-4D modellen som udspringer fra tankerne bag Appreciative 

Inquiry. Ligeledes benytter vi os af Kam-modellen (Ineva), som brugbare redskaber til at opnå en solid 

og brugbar evaluering.  

 

  Godkendt af Bakkelandets Vuggestues bestyrelse d. 25. august 2016 


