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Bakkelandets Børnehave 
Bakkelandets Børnehave er en Grundtvig- Koldsk inspireret børnehave, som består af to afdelinger; 

”Børnenes Spor”, som har fokus på kreativitet og bevægelse, samt ”Valnødden” med fokus på natur 

og udeliv. 

Fællesskab er et centralt begreb for Bakkelandets Børnehave, også når det kommer til samarbejde 

på tværs af de to afdelinger. Vi samles om mangeartede aktiviteter og traditioner, som fx Morten 

Bisp, påskefrokost, Lanternefesten osv.  

I perioden august-december er børnene i deres respektive afdelinger mandag-torsdag. Fredag er 

børnene samlet i enten Valnødden eller Børnenes Spor.  

I perioden januar og frem til sommerferien, er børnene i deres respektive afdeling mandag-onsdag. 

Torsdag og fredag er der for de kommende skolebørn en særlig før-skolegruppe i egne lokaler på 

skolen. De andre børn er januar og frem til påskeferien samlet i Børnenes Spor. Når vejret bliver 

bedre samles børnene i de dejlige omgivelser på Valnødden.   

 

I alle afdelinger på Bakkelandet arbejder vi med særligt fokus på at opretholde og fremme et stærkt 

fællesskab. Denne røde tråd værner vi alle om med udvikling for øje. Vi er bevidste om at 

samarbejde omkring det enkelte barns trivsel, når det skal påbegynde nye udfordringer i en ny 

afdeling; vuggestue – børnehave – førskole - skole – SFO.  

Hvert barn er et unikt individ og har således brug for sin helt egen guidning i institutions- og 

skolelivet. Således er det vigtigt for os at udnytte hinandens ressourcer og erfaringer i de forskellige 

afdelinger, så overgange bliver en god oplevelse. 

Værdigrundlag 

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

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

rammer søger vi at skabe indenfor tankerne bag de 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 børnehaven skal børnene mødes med sang, sanselighed, fortælling og fællesskab. Som støtter 

deres udvikling, og tilgodeses i deres behov for omsorg, nærvær og tryghed. 

Børnehaven skal give børnene den grundlæggende ballast vedrørende eget værd, og mulighederne i 

fællesskabet. 

Samarbejdet mellem vuggestue, børnehave og skole skal sikre børnene den bedst mulige overgang 

mellem de forskellige trin. 

Pædagogikken og fagligheden bygger på følgende elementer: 
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Børnehavens virke tager udgangspunkt i at leve op til friskoleloven. 

I vores børnehave vil vi byde forældre og børn velkomne i trygge rammer med særlig omsorg for 

det æstetiske. Der fokuseres på det enkelte barn, hvor barnets behov og muligheder både individet 

og gruppen tilgodeses i fællesskabet. 

Vores kontakt med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og samtale, hvor vi er 

ansvarsfulde for børnenes hverdag i en professionelt drevet børnehave. 

Pædagogiske værdier 
I Bakkelandets børnehave skal de fire værdier; Glæde i fællesskab, anerkendelse, læring og trivsel – 

være kendetegnende og bærende for vores daglige pædagogiske praksis og samvær med børnene. 

Dette implementerer vi i praksis ved: 

 at have en anerkendende tilgang til det enkelte barn og dets forældre, kolleger og 

pædagogisk praksis. 

 at arbejde relations orienteret. 

 at være nærværende, lyttende, forstående og omsorgsfuld. 

 at vise tillid, stille krav og give lov. 

 at være tydelige voksne, der sætter ord på følelser, initiativer og handlinger. 

 at lægge vægt på positive oplevelser med det enkelte barn og fokusere på den enkeltes 

styrkesider og ressourcer. 

 at italesætte overfor det enkelte barn, at det bliver set, hørt og respekteret. 

 at reflektere over nye opdagelser og lære noget hver dag. 

 at tilskynde og motivere den naturlige lærelyst. 

 at samarbejdet mellem forældre og børnehave skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, 

respekt og accept. 

 at have et bredt informationsniveau omkring livet i børnehaven, pædagogiske tiltag og 

børnenes dagligdag. 

 at skabe mulighed for barnet til at spejle sig og udvikle sig i større eller mindre fællesskaber. 

Vi arbejder for at inkludere forskelligheder og på den måde fremme samarbejdsevner og 

trivsel hos det enkelte barn. 

 at inddrage børnenes perspektiver i dagligdagen. 

Menneskesyn 
Vi tror på, at mennesket allerede fra dets fødsel er kompetent og fødes med spirer til at udvikle 

personlige og sociale kompetencer, sprog, motorik og intellekt. Afhængig af hvilke rammer, der er 

for det lille barns udvikling, og hvordan barnet mødes, vil spirerne vokse og udvikle sig. Vi mener, 

det er vigtigt at anerkende det enkelte menneske som et unikt individ med individuelle 

forudsætninger og pædagogisk set tage afsæt i dets behov, engagement og styrkesider.  
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Vi forstår og ser mennesket i forhold til dets relationer til andre mennesker. Vi mener ikke, at man 

kan forstå eller forklare menneskets udsagn eller handlinger i sig selv - man må til enhver tid se det 

i forhold til de sammenhænge og relationer, det enkelte individ indgår i. 

 

 

Udviklingssyn 
Alle skal have mulighed for at have indflydelse på eget liv og egen udvikling, og 

udviklingsmulighederne skal ikke alene søges inde i det enkelte menneske, men i de sammenhænge 

vi færdes i. Vi kan udvikle os, hvis vi føler os trygge og har tillid til de relationer og de 

sammenhænge, vi indgår i. Udvikling sker i en vekslen mellem samfund og individ. På den måde 

påvirker vi gensidigt hinanden. Således er samspillet mellem fællesskaber og individ et bærende 

element. 

Menneskets vej til udvikling er meget individuel, derfor er det, i det pædagogiske arbejde, vigtigt at 

afdække det enkelte barns aktuelle udviklingsproces og støtte ham/hende i at lære nyt og tage 

udgangspunkt i, hvor han/hun befinder sig på det givne tidspunkt. Det er det pædagogiske 

personales opgave at se og fremme det enkelte barns nærmeste udviklingszone, samt udfordre 

denne når barnets lyst og interesse opstår.  

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

Læring er en aktiv proces, som foregår i individet gennem samspil med omverdenen. Læring sker 

ved efterligning, i sociale fællesskaber og på egen hånd. Det er så at sige en gensidig 

inspirationsproces, og børnehavens voksne er ansvarlige for den atmosfære læringen sker i. Barnet 

udvikler sig bedst i stimulerende og udfordrende læringsmiljøer. Barnet lærer af de aktiviteter, de 

deltager i, og de udfordringer de bliver stillet over for, men også ved at barnet selv er undersøgende 

og eksperimenterende. Vi mener, at de bedste vilkår for læring er, når både barn og pædagog er 

engagerede, og når udfordringer og brugerens/pædagogens kompetencer er i balance.  

Læring kan være direkte og indirekte. Direkte læring er formidlet læring og kan foregå i både 

planlagte og ”her-og-nu situationer”. Her foregår læring gennem en anden person, der fungerer som 

formidler mellem én selv og omverdenen. Indirekte læring er dét, vi utilsigtet tilegner os i 

samspillet med andre. Her er der mulighed eller risiko for, at vi kan tilegne os noget helt andet end 

dét, der var hensigten.  

Ingen mennesker lærer ens; nogle lærer bedst ved at se, andre ved at røre, nogle ved at lytte og 

andre ved at tegne eller skrive. Derfor er det vigtigt, at vi i den pædagogiske arena kan skabe et 

alsidigt læringsmiljø for Bakkelandets børn. 
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Pædagogiske læreplaner 
I Bakkelandets Børnehave arbejder begge afdelinger målrettet omkring læreplanernes seks temaer 

med fokus på læringsmål formuleret ud fra følgende overskrifter: 

1. Alsidig personlig udvikling/ Samling, fortælling og traditioner. 

2. Fællesskab. 

3. Sproglig opmærksomhed. 

4. Bevægelse. 

5. Naturen og udeleg. 

6. Kreative aktiviteter. 

Valnødden og Børnenes Spor arbejder med pædagogiske læreplaner ud fra individuelle læringsmål. 
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Børnenes Spor 

Læringsmål for Børnenes Spor 

Samling, fortælling og tradition 

Læringsmål 

 Hver dag skal alle børn have mulighed for at tilegne sig viden om kulturelle traditioner, 

aktuelle temaer i børnehaven, sproglig opmærksomhed, kropsbevidsthed og talrige andre 

emner som indbyder til at stimulere det enkelte barns personlige udvikling. 

 Vi vægter at give børnene medindflydelse på planlagte såvel som spontane aktiviteter, 

således at de selv spiller en aktiv rolle i egen læring og udvikling. 

 Vi vil bruge fortælling i forskellige afskygninger, når vi arbejder med læring og 

identitetsudvikling. 

 I børnehavens dagligdag vægter vi læring gennem det fælles tredje og den frie leg højt.    

 I den daglige pædagogiske praksis søger vi at fremme følelsen af selvværd hos det enkelte 

barn og at give børnene mulighed for at føle sig som værdifulde medskaber af og deltagere i 

et kulturelt og socialt fællesskab.   
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 Det er vores mål at anerkende det enkelte barn som et unikt individ samt at tage afsæt i 

barnets individuelle behov. Alle børn skal have mulighed for at blive set, som den de er. 

 

Praksisbeskrivelse 

I børnenes Spor er den daglige samling helt central for aktiviteter, der styrker det enkelte barns 

alsidige personlige udvikling.  

Samlingen indeholder følgende elementer - nogle er faste og andre er variable: 

 Vi byder alle børn velkommen gennem en sang. Alle børns navne bliver sunget. Deres øjne 

stråler, når det er deres tur, og det er tydeligt at se, at de føler sig velkomne og ved, at de er 

en vigtig rolle i fællesskabet. Mens vi synger, klapper vi i takt. Dette styrker blandt andet 

børnenes kropsbevidsthed, koncentration og sans for rytmik og musik. 

 Hver uge lærer vi en ny sang og et nyt rim. Disse synges/siges til den daglige samling. Dette 

styrker børnenes sproglige opmærksomhed. Læring sker gennem gentagelse og genkendelse. 

 Hver uge vælges også to nye dukse, som bliver givet dét fælles tredje at dække borde til 

måltiderne.  

 Dagens planlagte aktiviteter italesættes og visualiseres ved hjælp af piktogrammer på et 

whiteboard. Vi taler om, hvilken dag det er og om det bogstav, dagen begynder med og om 

andre bogstaver, som noget andet begynder med. Vi taler om måneder, årstider og vejret. 

Med dette har vi til hensigt at give børnene forudsigelighed, overblik og fornemmelse for 

årets gang, tid, tal, sprog og fonemer.   

 Hver samling indeholder altid en fortælling. Nogle gange er det fortælling om et nyt emne, 

vi skal til at arbejde med eller en fortælling fra en af de årlige traditioner; en jule-, påske-, 

fastelavns-, Morten Bisp- eller høst-fortælling. 

Andre gange beretter den voksne en fortælling, en barndomsfortælling, en historie, der 

ligger gemt i hukommelsen, eller en fortælling, der opstår her og nu, med børnene som 

historiens vigtige aktører. 

 Til samlingen får børnene også taletid. Vi lægger stor vægt på at styrke børnene i at kunne 

fortælle om sig selv til andre. Det er her, identiteten og selvværdet bygges op.  

 Af og til har vi kropsbevidsthed i fokus; vi laver morgengymnastik, 

mundgymnastik/motoriske øvelser, og vi giver hinanden massage. 

 Sang, rytmik og sproglig opmærksomhed har også en vigtig plads til vores samling.  

 

I den pædagogiske praksis er vi opmærksomme på at skabe læringsrum, der stimulerer barnets evne 

til at fordybe sig, være fantasifuld, nysgerrig, kreativ og aktiv, og vi understøtter situationer, der 

giver barnet erfaring med modstand, succes, og forandring. Dette gør vi blandt andet ved at 

tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter, så de passer til det enkelte barns nærmeste udviklingszone. 

Vi går foran, ved siden af og bagved barnet gennem planlagte og spontane læreprocesser. Alle børn 
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er forskellige, og alle børn lærer forskelligt. Det er vores opgave at tilpasse belastningsgraden af de 

tilrettelagte aktiviteter, således at de indbyder og udfordrer det enkelte barn til leg og læring. 

Når vi arbejder med læring inden for det pædagogiske felt, handler det i særdeleshed om at arbejde 

bevidst og målrettet for at skabe muligheder for børnene, så de får flere veje at vælge mellem. 

Læring handler om at skabe erfaringer gennem interaktioner og gennem det fælles tredje. Børnene 

tilegner sig blandt andet ny viden og læring gennem pædagogiske aktiviteter, hvor dét, der skal 

læres, er planlagt. Fokus og engagement i arbejdsprocessen rettes således mod et bestemt mål. Men 

læring kan også være en individuel proces, hvor det enkelte barn tilegner sig ny viden og indsigt 

ved eksempelvis at lytte/se på/være en del af noget. 

Det sociale samvær spiller endvidere en væsentlig faktor i børns læreprocesser. Særlig vigtig er den 

læring, som finder sted gennem børns leg. Når børn leger, er de i flow. De fordyber sig og er aktive 

deltagere i en vigtig historie, der udspiller sig et bestemt sted. Legen er det fælles tredje, og gennem 

denne leg bliver børn fantasifulde, kreative og lærer at spille en rolle og at kæmpe for noget. I legen 

er der noget at være fælles om - det man gør, lærer man. I det daglige støtter vi børnene i deres leg. 

Vi lærer dem, at det er vigtigt, at alle deltagere i en leg har indflydelse på, hvor legens historie skal 

bevæge sig hen og hjælper med at sætte ord på følelser, når de gennem legen får erfaring med glæde 

og begejstring såvel som modstand, konkurrence og frustration. 

I Børnenes Spor har vi et brændende ønske om at være i et tæt samarbejde med det enkelte barns 

forældre. Dette fremmer vi ved at være imødekommende og indbyde til dialog, når barnet bliver 

afleveret og hentet. Den positive historie fra barnets dag i børnehaven er vigtig for os at give videre, 

og beretninger fra hjemmet hjælper os til give det enkelte barn en følelse af at blive set, hørt, 

forstået og anerkendt. Således sikrer vi de bedste vilkår for læring, trivsel og udvikling hos det 

individuelle barn. 

Fællesskab 

Læringsmål 

 Alle børn skal opleve at de hører til, at de er en vigtig del af fællesskabet, og at de bliver 

hørt og anerkendt. 

 Børnene skal lære at skabe og udvikle relationer til andre, så de oplever at være i 

betydningsfulde venskaber og kan deltage i leg. Alle børn skal have muligheden for at få en 

god ven, og for at være en god ven. 

 Alle børn skal styrkes i at udvikle sans for empati samt evner til at mestre og løse konflikter 

hensigtsmæssigt. 

 I børnehaven skal børnene opleve tryghed og tillid i deres relationer til voksne og andre 

børn. 

 Børnene skal lære at være aktive deltagere i børnehavens fællesskab. De skal lære at 

samarbejde med andre og deltage i demokratiske beslutningsprocesser. 

Praksisbeskrivelse 
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I Børnenes Spor inddrages børnene i de daglige rutiner og praktiske gøremål. Ugens to dukse står 

for at dække borde til spisning. De er utroligt gode til, på demokratisk vis, at aftale, hvem der sætter 

det ene og det andet på. Med bordækning som det fælles tredje udvikler de gode samarbejdsevner, 

mens de gør noget værdifuldt for fællesskabet. Når vi sidder ved bordet og spiser, bliver børnene 

rigtigt gode til at vente på tur og til at sende videre til sidemanden. Endvidere finder der altid gode 

samtaler sted omkring bordet. Her øver vi, at det er en god ting ikke at afbryde hinanden. 

Vi er opmærksomme på, at alle børn skal have mulighed for at komme til orde - alle spiller en 

vigtig rolle i fællesskabet.  

I Børnenes Spor indgår børnene i et fællesskab, hvor de har mulighed for at udvikle evnen til at 

modtage kollektive beskeder, håndtere konflikter og at samarbejde med andre. De voksne støtter det 

enkelte barn i at komme godt ind i og ud af en leg. Vi hjælper med at sætte ord på, når det bliver 

svært at være i et socialt fællesskab.  

Vi italesætter gode gerninger og anerkender det enkelte barn, når han/hun lykkes i det sociale. Vi 

lærer børnene at gode venner hjælper hinanden og at gode venskaber og lege kræver, at den enkelte 

kan indgå kompromis. Et godt samarbejde kræver, at den enkelte kan veksle mellem at holde sig 

selv lidt tilbage og komme med gode idéer til legens udvikling. Barnet skal kunne leve op til de 

andres forventning og samtidig bevare sin integritet. Dette foregår usagt mellem børnene og kræver 

socialkompetence.  

Vi støtter det enkelte barn i at danne venskaber og lærer dem at sætte grænser for sig selv ved at 

sige til og fra. Vi hjælper dem med at sætte ord på følelser og støtter dem i at aflæse hinandens 

kropssprog. Den voksne er nærværende og giver sig tid til at se, høre og forstå det enkelte barn.  

Eksempler på pædagogiske redskaber hvormed vi søger at fremme børnenes samarbejde med 

hinanden og dét at være en god ven: 

 Venskab som tema til vores samling. 

 Vi bruger billedkort til dialog omkring venskab og aflæsning af kropssprog 

 Når venskabstemaet er i fokus kårer vi ”ugens kammerat”. Han/hun får sit billede i glas 

og ramme på stuen resten af ugen. 

 Massage-sang. Vi synger mens børnene på skift to og to giver hinanden massage. 

 Kreative fællesskaber; eksempelvis at male billeder sammen. 

 Gå tur og holde i hånd to og to. At være på tur kræver meget af barnets sociale sans. 

 De voksne opfordrer dagen igennem børnene til at samarbejde. Alle planlagte aktiviteter 

og daglige gøremål fordrer altid flere børns deltagelse. 

Når vi planlægger pædagogisk praksis, foregår en stor del af børnehavens aktiviteter i mindre 

grupper; opdeling i alderstrin, piger/drenge m.m. Vi søger at skabe små læringsrum, hvor det for det 

enkelte barn bliver overskueligt at være en del af et større fællesskab. Således får det enkelte barn 

bedre mulighed for at udvikle sin identitet i det sociale rum.  



 

12 
 

 

 

 

 

Sproglig opmærksomhed 

Læringsmål 

 Barnet skal have kendskab til forskellige kommunikationsformer, ex. mimik,  

krops sprog, tegning og talemåder.  

 Vi vil stimulere børnenes sproglige kompetencer, så de derigennem kan udvikle deres 

sproglige identitet og selvværd.  

 Børnene skal lære at bruge sproget til at danne relationer og lære, hvordan vi med sproget 

kan give udtryk for, hvad vi tænker, føler og har behov for. 

 Børnene skal lære en bred vifte af sange, rim og remser at kende. 

 Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den 

skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. 

Praksisbeskrivelse 
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Sproget er grundlæggende for, at vi kan kommunikere og afgørende for, hvordan vi opfatter andre, 

og hvordan andre opfatter os. For at kunne indgå i en relation med andre og udvikle denne har 

sproget en central betydning. Det at mestre sproget er væsentligt for at kunne indgå, og lykkes, i 

sociale sammenhænge fremover. 

Til den daglige samling har vi sproglig opmærksomhed i fokus. Til samling har barnet mulighed for 

at byde ind med kommentarer, svar, fortællinger osv. i forhold til samlingens indhold. Til samling 

øver vi hver dag sange rim og remser. Vi motiverer børnene til at bruge sproget nuanceret gennem 

den daglige dialog. Bl.a. ved at opfordre til at bruge sætninger i stedet for få ord. I dagligdagen 

læser vi højt for børnene, hvor vi benytter dialogisk læsning. Højtlæsning kan finde sted under 

spisning, til samling, om formiddagen/eftermiddagen i sofaen, omkring bordet med tilhørende 

tegneopgaver, i store såvel som små gruppesammenhænge. Vi opfordrer barnet til at skrive 

bogstaver og tal. Vi øver skrift/bogstaver, når barnet genkender sit skrevne navn. Børnene har selv 

mulighed for at skrive efter, når vi skriver ”til- og frakort” ex. til jul, på tegninger m.m. 

Vi er i dialog med børnene om dét, der er vigtigt for det enkelte barn her og nu. Vi søger at sætte 

ord på alt til hver en tid og har fokus på sproglige gentagelser frem for rettelser. 

Alle børn sprogscreenes når de er 3 og 5 år. 

 

 

 

 

 

 

Bevægelse 

Læringsmål 

 Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og 

kulturelle verden gennem alle sanser. 

 Børnene skal lære at være bevidste om deres egen krop - de skal lære glæden ved at bruge 

hele kroppen.  

 Vi vil lære børnene, at det er naturligt og sjovt at træne udholdenhed og at udfordre sig selv. 

 Vi vil bidrage til, at barnet bliver selvhjulpen i forhold til de krav hverdagen stiller. 

 Vi vil styrke børnenes grov og finmotorik. 

Praksisbeskrivelse 

Børn, der er i bevægelse og har et positivt forhold til sin egen krop, har de bedste muligheder for at 

spille sammen med det miljø, de lever i. Kroppen er grundlaget for barnets selvfølelse. 

Hver onsdag har vi mulighed for at benytte skolens gymnastiksal. Her styrker vi især børnenes grov 
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motoriske færdigheder, udholdenhed og koordinationskompetencer.  

Vi stimulerer børnenes finmotorik, når vi laver perler, tegner, maler, klipper og klistrer og finder 

ting i skovbunden, når vi er på tur. Hver uge tager vi på tur ud i det blå; i skoven, på sportspladsen, 

på gåtur i området. Når vi er på tur, sætter vi fokus på motorisk aktivitet og udholdenhed samt at 

udfordre og flytte grænser for kroppens kunnen. 

I gymnastiksalen og på stuen bruger vi leg og bevægelse til musik som en pædagogisk aktivitet - 

gennem rytmik og bevægelse styrker vi barnets kropsbevidsthed. Endvidere benytter vi 

massagekufferten og dens redskaber til at stimulere kropsbevidstheden.  

På legepladsen har barnet mulighed for at kravle, klatre, gynge, cykle, rutsje m.m. I garderoben 

styrker vi det enkelte barn i at blive selvhjulpen. 

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

børnene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur og udeliv 

Læringsmål 

 Børnene skal have mulighed for at udvikle evnen til at være nysgerrig, vise interesse, 

forståelse og respekt for naturen, naturfænomener og miljøet. 

 Børnene skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen samt 

for at opleve denne som et rum til udforskning, leg og læring. 

 Børnene skal lære de fire årstider og vejrforskelle at kende. De skal lære, hvordan naturen 

ændrer udseende i takt med årstidernes skiften og hvilke traditioner, der er forbundne med 

de forskellige årstider. 

 Barnet oplever tryghed og fortrolighed ved at være i naturen 

Praksisbeskrivelse 

Til samling taler vi om vejret og årstiderne og om påklædning, der passer til vejret. I 

sommerhalvåret laver vi mad over bål. Vi taler om råvarerne; hvor de kommer fra, hvad de kan 

bruges til, læren om begrebet fra jord til bord, vi snitter og hakker, rører og smager.  
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Vi bruger legepladsen, skoven og naturen omkring os året rundt og i al slags vejr. 

Når vi befinder os i det fri, lærer barnet, hvordan vi kan passe på naturen ved ikke at smide affald i 

naturen samt at behandle planter og smådyr i naturen godt. 

Vi går foran barnet og viser, hvordan vi kan finde og undersøge ting, planter og smådyr i naturen. 

Vi opfordrer til, at det enkelte barn tilegner sig erfaringer med og får lyst til at undersøge planter, 

naturfænomener og årets gang. 

Vi vægter 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.   

 

Kreative aktiviteter 

Læringsmål 

 Vi vil give børnene kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og materialer, hvormed 

de kan udtrykke sig nonverbalt. 

 Vi vil skabe rammer, hvor der er tid til at børn og voksne kan fordybe sig sammen - ting 

tager tid.  

 Vi har skoleparathed i fokus og søger gennem kreative udtryksformer at fremme 

finmotoriske færdigheder hos det enkelte barn. 

 Alle børn skal opleve glæde ved at være i en kreativ proces, at se noget blive til, at skabe et 

produkt og føle stolthed ved det, de har lavet og den læringsproces, de har været i gennem.  

 Gennem æstetiske processer lærer vi om de kulturelle traditioner; jul, påske, pinse, 

fastelavn, høst og Morten Bisp.  

Praksisbeskrivelse 
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Vi har et bredt udvalg af forskellige materialer, hvormed kunst kan skabes, tilgængeligt for børnene 

i Børnenes Spor. Vi opmuntrer dem til at fordybe sig i kreative processer - alle børn skal opleve at 

blive støttet og vejledt i kreativ udfoldelse, så udvikling finder sted. Vi forholder os nysgerrigt og 

undrende sammen med barnet. Vi er opmærksomme på at være voksne, der aktivt formidler kultur 

og inspirerer til udvikling af forskellige udtryksformer. Når vi fejrer kulturelle traditioner i 

børnehaven, tilrettelægger vi pædagogiske aktiviteter, der gennem kreative udtryksformer styrker 

barnet i at tilegne sig ny viden og nye færdigheder. Endvidere bruger vi kreative læringsprocesser til 

at styrke relations dannelse børnene imellem. I Børnenes Spor skaber vi en kultur, hvor vi tillægger 

de æstetiske udtryksformer værdi.  

Hver uge byder på kreative aktiviteter, og vi har fokus på at skabe kreative læringsmiljøer, der 

indbyder til udvikling og fordybelse. Børnene er altid inddelt i mindre grupper, når de er aktive i det 

kreative rum. Således fremmer vi ro til fordybelse, eksperimentere, læring og relations dannelse. 

 

 

 

 
 

 

Valnødden 

Pædagogiske værdier i Valnødden 
Nysgerrighed – undersøge, udforske og opleve naturen. Opleve vejrets og årstidernes skiften, dyr op planters 

liv og død.  

Glæde – mærke glæden ved naturen og udelivet både alene og sammen med andre børn og voksne. Mærke 

glæden ved at opnå nye erfaringer og opdagelser. Mærke glæden ved at finde ro i vindens susen, regnens 

trommen, solens varme og kuldens friskhed. 

Respekt – udvise hensyn og respekt for hinanden og for naturens ressourcer. Udvise ydmyghed og respekt for 

naturens kræfter. 

Fællesskab – lære at være en del af en gruppe, lære at det er dejligt og nødvendigt at der er et VI og ikke blot 

et JEG 

Viden – reflektere over nye opdagelser, lære noget hver dag. Tilskynde og motivere den naturlige 

læringslyst.  Formidle viden, bestemme arter, søge information hos eller med de voksne. 

Fantasi – bygge, konstruere og forarbejde naturmaterialer, med det enkelte barns kreativitet og fantasi som 

omdrejningspunkt. Fortælle historier i og om naturen. Lege med afsæt i natur og/eller naturmaterialer. 
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Læringsmål for Valnødden 
Hverdagen i Valnødden er bygget op omkring forskellige former for aktiviteter. Det kan bl.a. være fri leg, 

kreative aktiviteter, samling, måltider og eventyr/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 nøje udvalgte rammer. Disse rammer bruger vi, 

når vi i praksis planlægger den enkelte dag i ”Valnødden”. Indgangsvinklen kan være forskellig fra dag til 

dag, men tager bl.a. udgangspunkt i nedenstående: 

 natur og udeliv som det primære omdrejningspunkt 

 arbejde i temaer 

 ugentlig tur dag 

 alsidig brug af kreativitet, sang, rytmik, musik og arbejde med bevægelse 

 markere mærkedage 

 inddrage traditioner i hverdagen og evt. selv skabe traditioner 

 

For at gøre det så synligt og overskueligt som muligt, har vi forsøgt detaljeret at beskrive, hvilket 

læringsmiljø barnet vil blive en del af i ”Valnødden”. 

I Valnødden vil der være aktiviteter som går igen, netop for at tilgodese børnehavebørnenes behov for 

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

os prioriterer de forskellige aktiviteter, er det fordi hver enkelt aktivitet har et helt bestemt formål. 
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Alsidig personlig udvikling 

I Valnødden er vi opmærksomme på at skabe læringsrum, der stimulerer barnets evne til at fordybe 

sig, være fantasifuld, nysgerrig, kreativ og aktiv, og vi understøtter situationer, der giver barnet 

erfaring med modstand, succes, og forandring. Dette gør vi blandt andet ved at tilrettelægge de 

pædagogiske aktiviteter, så de passer til det enkelte barns udviklingstrin. Vi går foran, ved siden af 

og bagved barnet gennem planlagte og spontane læreprocesser. Alle børn er forskellige, og alle børn 

lærer forskelligt. Det er vores opgave at tilpasse belastningsgraden af såvel de tilrettelagte 

aktiviteter som de spontane, så de indbyder og udfordrer det enkelte barn til leg og læring. 

Når vi arbejder med læring inden for det pædagogiske felt, handler det om at arbejde bevidst og 

målrettet for at skabe muligheder for børnene, så de får flere veje at vælge mellem. Læring handler 

om at skabe erfaringer gennem interaktioner og gennem det fælles tredje. Børnene tilegner sig 

blandt andet ny viden og læring gennem pædagogiske aktiviteter, hvor dét, der skal læres, er 

planlagt. Fokus og engagement i arbejdsprocessen rettes således mod et bestemt mål. Men læring 

kan også være en spontan eller individuel proces, hvor det enkelte barn tilegner sig ny viden og 

indsigt ved eksempelvis at lytte, se på, finde på og/ eller være en del af noget. 

Det sociale spiller en væsentlig faktor i børns læreprocesser. Særlig vigtig er den læring, som finder 

sted gennem børns frie leg. De fordyber sig og er aktive deltagere. Legen er det fælles tredje, og i 

legen bruger børnene deres fantasi, deres kreativitet og lærer at spille en rolle/ indgå i en 

sammenhæng og at kæmpe for noget. I det daglige støtter vi børnene i deres leg. Vi lærer dem, at 

det er vigtigt, at alle deltagere i en leg har indflydelse på, hvor legens historie skal bevæge sig hen 

og hjælper med at sætte ord på følelser, når de gennem legen får erfaring med glæde og begejstring 

såvel som modstand, konkurrence og frustration. 

I Valnødden har vi et ønske om at være i et tæt samarbejde med det enkelte barns forældre. Dette 

fremmer vi ved at være imødekommende og indbyde til dialog, når barnet bliver afleveret og hentet. 

Den positive historie fra barnets dag i børnehaven er vigtig for os at give videre, og beretninger fra 

hjemmet hjælper os til give det enkelte barn en følelse af at blive set, hørt, forstået og anerkendt. 

Således sikrer vi de bedste vilkår for læring, trivsel og udvikling hos det individuelle barn. 

Fællesskab 
At være en del af et fællesskab – at føle sig om en vigtig brik i et større puslespil, der vil være ufuldendt, hvis 

en brik mangler. Uanset hvor i livet vi befinder os, så er spejlingen i andre mennesker essentiel for vores 

selvopfattelse og dermed også vores identitetsskabelse og selvforståelse.  

 I fællesskabet finder vi plads til lege, aktiviteter og bare det at ”være sammen”. En hverdag i naturen giver 

social udvikling - når man skal fortælle en ven om en regnorm man har fundet, når man skal forklare de 

andre børn, hvordan en opgave skal løses, sangen der skal synges eller når vi hvisker til hinanden, så vi kan 

høre regnen der trommer på taget i siloen eller musen der pusler i græsset.  

Den frie leg er en stor del af den pædagogiske tanke i Valnødden. Den frie leg i fællesskabet er for 

os essensen for al udvikling. Børn bearbejder deres oplevelser via legen. I den frie leg bliver barnet 

klog på verden. Sociale regler, normer og spilleregler udvikles her. Det er også her barnets 

kreativitet og fantasi anspores og udvikles, på barnets helt egne præmisser. Den rigtig gode leg og 
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den dybe samhørighed om det fælles tredje udvikler koncentrationsevnen og evnen til fordybelse.  

Vi mener, at det er vigtigt, at skabe rum og tid til legen. Det betyder, at vi i den daglige rytme, i det 

omfang det er muligt under hensyn til de mere voksenstyrede aktiviteter, ikke vil afbryde børnene i 

deres leg. Legen er børnenes arena. Vores rolle er at guide, inspirere og opfordre til leg – dette kan 

vi gøre via ideer, materialer, udfordringer osv. 

I Valnødden har vi god plads og derved er vi ofte spredt over et større område. Derfor arbejder vi 

for, at børnene får en forståelse af hensyn og omsorg for hinanden. Vi hjælper dem der har brug for 

hjælp, vi trøster dem der er kede af det, vi kalder på en voksen, hvis der er nogen der er kommet til 

skade, vi hjælper hinanden til at løse konflikter osv.  

I Valnødden har vi truffet et pædagogisk valg om at have et minimalt udbud af legetøj. Dette valg er 

truffet, da vi mener, at legen med et minimum af legetøj, bliver en social aktivitet i stedet for en 

aktivitet omhandlende legetøj. Dette minimum af legetøj fordrer desuden fantasien og kreativiteten 

– en mælkekasse kan i en leg være en købmandsdisk, i en anden leg en båd og i en tredje en 

bageovn. 

I Valnødden arbejder vi med ”efterligning” som en integreret del af hverdagen. Børnene inddrages i 

praktiske gøremål (ex. opvask, såning, oprydning i skoven, fejning o. lign.) og opnår derved en følelse af, at 

børnenes hjælp er værdifuld. Vi som voksne går forrest i arbejdet og viser børnene, hvordan engagement, en 

kærlig hånd og et smil på læben, kan gøre selv de kedeligste opgaver til en hyggelig eller sjov stund. 

 

Sproglig opmærksomhed 
Det talte sprog og vores kropssprog er vores redskab i kommunikationen med andre og dermed en vigtig 

byggesten i den individuelle udvikling.  

I Valnødden vil vi udvikle et alderssvarende sprog hos alle børn. Et sprog der også indeholder et ordforråd, 

der beskriver oplevelser med naturen og naturfænomener. Dette opnås bl.a. gennem fortælling, samling, rim 

og remser, sange, ventelege og dialog børnene imellem og med voksne. Desuden sprogscreenes alle børn når 

de er 3 og 5 år. 

Den sproglige udvikling sker gennem gentagelse og genkendelse og disse er omdrejningspunktet for 

følgende: 

Fortælling:  

I Valnødden arbejder vi med to forskellige typer fortælling; det strukturerede fortalte eventyr og den spontant 

opståede, frie fortælling.  

 Det strukturerede fortalte eventyr er et eventyr der fortælles tre gange på en uge. Hver 

uge fortælles et nyt eventyr. Eventyret frotælles i eventyrkrogen, hvor vi tænder vores 

eventyrlys, puster eventyrrøg og synger en særlig eventyrsang. 

 Den spontant opståede, frie fortælling kan ske når som helst og hvor som helst og kan 

omhandle hvad som helst. At gribe et emne i luften og gøre det interessant for 

børnene er med til at bevare deres nysgerrighed på verden og ikke mindst på sproget 

 

Samling:  

Daglig samling i pilecirklen. Vi synger en sang om hvem der er her og hvem der mangler. Vi taler om 

årstiden, vejret og om vi fryser eller har det varmt. Dagens planlagte aktiviteter italesættes, hvilket giver 
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forudsigelighed og overblik. Til samlingen er der plads til at børnene bliver hørt og får lov at fortælle om sig 

selv og egne oplevelser. Dette giver barnet selvværd og selvfølelsen styrkes. Til samlingen synger og danser 

vi – nogle dage med fokus på gentagelse og genkendelighed, andre dage med udgangspunkt i dagens 

aktiviteter. Ex. vi har cykeldag og derfor er cyklerne med til samling. Vi synger cykelsange og danser på 

vores cykler. 

Rim og remser, sange og ventelege: 

Rim og remser, sange og ventelege er en del af den daglige rytme og bruges også gerne spontant i små, 

særlige øjeblikke. Vi synger en sang om at rydde op, når vi skal rydde op, en sang om at spise når vi skal 

spise osv. Vi siger en remse når vi prikker børnene ud fx efter frokost, når eventyret er slut og når vi går på 

tur. Vi leger ventelege, når vi venter på hinanden, fx vi skal på tur, men et barn skal skiftes – vi leger ”Hvem 

kan se noget blåt?”, ”Hold på næsen” o. lign. mens vi venter. 

Dialog: 

Mennesker skal lyttes til og have lov til at formulere sig. Gennem dialog bliver barnet god til at udtrykke sig. 

Det sproglige møde udvikler selvværdet og selvfølelsen og danner dermed en vigtig brik i dannelsen af 

barnets identitet. 

I Valnødden har vi et mål om, at vi hver dag skal tale med og lytte til hvert enkelt barn på tomandshånd. Vi 

støtter børnene i deres indbyrdes samtaler og hjælper dem med at sætte ord på deres følelser.  

 

Bevægelse 
Bevægelsesglæde ser vi som en vigtig hjørnesten i ethvert barns fundament. Glæden ved at bruge, udvikle og 

udfordre kroppen styrker barnets selvværd og tilliden til den omgivende verden. Bevægelse og leg i kupperet 

terræn, på ujævnt underlag og under alle vejrforhold er en stor udfordring for alle. Det kræver udholdenhed 

hos børnene, bevidsthed om den rette påklædning, motivation og ros fra de voksne, god kost og mange små 

pauser/ kropslige åndehuller. Stoltheden over at have overvundet sin usikkerhed og træthed mærkes i den 

rene glæde over egen formåen.  

Ovenstående implementeres i dagligdagen gennem forskellige planlagte og spontane aktiviteter og mest af 

alt på Valnøddens eget område. Den frie leg fx  

 i Valnøddeskoven - hulebygning med alt hvad det indebærer (slæbe, trække og løfte 

”byggematerialer”), træklatring og fangeleg på bakken 

 på Kaninhøjen - grave huller, lave vandbaner (slæbe, balancere og hælde vand), trille ned 

og lege alt fra løveleg til bageri. 

 i Siloen - Rollelege (en evig flytning ind, ud og rundt af diverse legerekvisitter), 

konstruktionslege, balancebaner 

 på Girafgyngen 

 I Sandhuset 
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Valnøddens område er stort, så bevægelse indgår som en helt naturlig del af hverdagen. Vi står sjældent 

stille. I Valnødden har vi plads til at lege udvikler sig – ikke kun socialt, men også i de fysiske rammer. En 

leg der startede i Siloen kan sagtens udvikle sig og flyttes til Sandhuset eller Valnøddeskoven. 

Vi har en ugentlig tur dag, hvor vi går i skoven, på ”Den lille sporter” el. lign.. Her udfordres børnene i deres 

motorik og udholdenhed. Vi øver at gå trafiksikkert og så snart muligheden foreligger, får børnene lov at 

løbe eller gå selv i eget tempo og bevægelsesmønster.  

I hverdagen har vi fokus på at stimulere det enkelte barns taktile sans. Vi nusser børnene i stille stunder og vi 

har et mål om, at hvert barn skal have mindst et kram hver dag. Vi opfordrer børnene til at røre og ved 

hinanden og være opmærksomme på andres berøring – fx i kramme kø, i samlingskredsen og når vi danser. 

Desuden har vi, hvert år i ugen op til Skolernes Motionsløb, fokus på bevægelse. I denne uge synger vi 

sange, hvor vi skal bevæge os, taler om vigtigheden af bevægelse, leger bevægelseslege og laver hver dag en 

særlig aktivitet med bevægelse som primært formål. Ugen sluttes af med et motionsløb tilrettelagt efter 

børnegruppens formåen. 

 

 

 

 

Natur og udeliv 
I Valnødden er døren altid åben – i bogstavelig forstand. Udelivet og samspillet med naturen er 

kendetegnende for denne børnehavegruppe. Vi er ude ca. 75 % af tiden i al slags vejr og er man det, får man 

et kendskab til og en fortrolighed med naturen, årstiderne, de fire elementer og udelivet. Vi lærer naturen at 

kende med alle sanser og oplever den som en kilde til rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. 

Nysgerrigheden er en stor drivkraft hos børn. Vi bestræber os på at nære børnenes nysgerrighed ved at have 

god plads til spontanitet i hverdagen. Hvis vi finder en svamp, så taler vi om den, slår op i bøger osv. 

Kommer vi forbi et træ der er væltet, finder vi smådyr i jorden under det, klatrer på grene og taler om den 

vind der måske har væltet det. Hvis et barn spørger, hvor kameler lever, så taler vi om kameler, ørkener, 

kaktusser og synger sange om de varme lande. 

Kreativitet 
Kreativitet i Valnødden skal ses i ordets bredest mulige forstand. Vi ser kreative processer i alt fra 

hulebygning til historiedigtning, fra bevægelsesmåder til leg med ler. Kreativitet er hos os udpræget 

procesorienteret. Glæden ved at bruge sin fantasi og lade den komme til udtryk er gavnligt for enhver. Barnet 

skal ikke begrænses ved et specifikt mål om et produkt – vi er bevidste om, at have respekt for det enkelte 

barns udtryk. Eksempelvis tilskynder vi, at udgangspunktet for en tegning starter med et blankt stykke papir.  

 

I planlagte kreative aktiviteter arbejder vi med mange forskellige naturmaterialer og værktøjer. Nogle 

planlagte aktiviteter er mere strukturerede end andre – fx kan vi en dag lægge save, hamrer, søm, kastanjer 

og brædder frem og så er det op til børnenes fantasi, hvad de har lyst til at lave. Hvis et barn bare har lyst til 

at save, så saver barnet – uden noget produkt for øje. Andre børn bygger alt fra vindmøller til kikkerter. 
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Andre dage er aktiviteten mere struktureret og produktorienteret – fx når vi presser flotte efterårsblade og 

limer dem på pænt papir eller når vi planter påskehaver. 

 

Børn med særlige behov 
Til sårbare børn med specifikke eller generelle vanskeligheder og behov yder vi ekstra støtte, 

opmærksomhed og omsorg. Vores børnehave 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 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 
Som dokumentation skriver vi her i Bakkelandets Børnehave dagssedler. Man vil som forældre 

hver dag kunne læse på vores opslagstavle om hvad vi foretaget os den pågældende dag, samt hvad 

vi har fået at spise til frokost.  

Desuden kan man på en stor fjernsynsskærm i indgangen, se billeder af børnenes liv og hverdag her 

hos os. Det kan være billeder fra legepladsen, fra gymnastiksalen, fra sanserummet, i 

spisesituationer etc.  

 

Desuden har hvert barn sin egen mappe. I denne mappe indsamles eksempelvis: 

 

- Kreative udtryk (f.eks. tegninger, malerier og klip). 

- Nedskrevne citater fra barnet. 

- Legeskrivning – egne tekster og historier. 
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- Fotos 

 

Derudover har hvert barn en logbog som er et pædagogisk arbejdsredskab. Den kan indeholde lidt 

om  

     - ”hvordan går sejladsen” 

     - ”af sted mod nye mål” 

- Iagttagelser.  

- Skemaoversigt over leg og læreplanens punkter. 

- Samtaleark til forældresamtaler med udviklingspunkter.  

  

Evaluering 
Evalueringen sker dels på personalemøder i forhold til børneiagttagelser, hverdagslivet, aktiviteter 

og arrangementer, men også dagligt i forhold til hverdagens gang og aktiviteter. Der evalueres altid 

på baggrund af formål og delmål.  

 

I samarbejde med bestyrelsen evalueres læreplanerne en gang årligt med udgangspunkt i praksis, 

børnenes udvikling og personalets psykiske arbejdsmiljø. 

  

  

 


