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Pædagogisk læreplan for ”Mellerup Naturbørnehave” 

 

 

 

Vi har i ”Mellerup Naturbørnehave” udarbejdet denne pædagogiske læreplan, som et arbejdsredskab, der 

skal sikre børnene optimale udviklingsbetingelser. Læreplanen er et arbejdsredskab for det pædagogiske 

personale, og en synliggørelse overfor såvel forældre som andre interesserede for, hvordan vi i vores 

børnehave arbejder med de forskellige læreplanstemaer. 

Læringsmålene indenfor de forskellige læreplanstemaer er udfærdiget af personalet med afsæt i det 

børnesyn, de værdier og den læringsforståelse, som er kendetegnende for vores institution, og hele 

organisationen omkring ”Mellerup Fri- og Efterskole”, som ”Mellerup Naturbørnehave” er en del af.   

Vores læringsmål er udarbejdet til hvert af de 6 læreplanstemaer: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Sociale kompetencer 

 Sproglig udvikling 

 Krop og bevægelse 

 Kulturelle udtryksformer og værdier 

 Natur og naturfænomener 

I vores praksis er arbejdet med læreplanstemaerne tilrettelagt således, at vi i vores årshjul tilrettelægger 

vores pædagogiske aktiviteter og dagligdag med fokus områder (ex. sprog, sociale kompetencer) og 

herunder iværksætter temaarbejde, såsom ”Høst”, ”Forurening”, ”Fugle”, ”Sansning” m.v. Under disse 

forskellige temaer justerer vi praksis, sådan at vi sikrer, at de forskellige læreplanstemaer bliver en del af 
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vores overvejelser omkring såvel mål, som middel og metode. Vi benytter planlægnings- og 

evalueringsmaterialet EVA, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut som vores primære 

arbejdsredskab i arbejdet omkring børnene i forhold til læreplanstemaerne. 

Det pædagogiske fundament i vores børnehave er baseret på vores værdier.  Idet vi er en del af en 

skoleverden, har vi i vores dagtilbudskontekst omformuleret de overordnede friskoleværdier til flg. der 

repræsenterer os i dagtilbuddet: 

 Fællesskab 

Alle børn og voksne er væsentlige for fællesskabet, og det enkelte individ har ansvar og frihed inden for 

fællesskabets rammer. 

 Anerkendelse ´ 

Alle børn og voksne anerkendes uanset forudsætninger; mangfoldighed og forskellighed er en styrke, 

inklusion en selvfølge. 

 Respekt 

Alle børn og voksne anerkendes og respekteres, som individer der lever i et dialektisk forhold til 

omverdenen, dvs. påvirker og påvirkes af alt omkring os; har en funktion, modtager og giver.  

 Nærvær 

Alle børn og voksne har brug for at blive hørt, set og forstået, for at udvikle og have et sundt og positivt 

selvbillede, hvor tillid til sig selv og sine omgivelser mestres. 

Idet vores mål er en kultur og et pædagogisk miljø, hvor ovenstående værdi-ord er omdrejningspunktet for 

al vores pædagogiske arbejde, arbejder vi målrettet på, at de, sammen med en stærk naturpædagogisk 

profil, er så tydelige og genkendelige, at de er vores kendetegn i nærmiljøet og det omkringliggende 

samfund. Disse 4 værdiord er endvidere vores udgangspunkt for al vores arbejde omkring børnene i vores 

børnehave. For at kunne arbejde optimalt indenfor dette værdigrundlag har vi en klar definition af, hvad 

disse værdiladede ord betyder for os, vores børnesyn og vores praksis ligesom vi på vores årlige 

personaleweekend drøfter betydningen af værdierne for vores praksis, børnekultur og børnesyn. 

I vores børnehave er praksis tilrettelagt ud fra en pædagogisk 

overbevisning om, at naturen er det allerbedste læringsrum for børn og 

voksne. Her er ubegrænsede muligheder for udvikling af sanser, motorik 

og fantasi og det er kun os selv, der sætter begrænsningerne. Her er 

optimale muligheder for socialisering, ro, fordybelse, nærvær og 

fællesskab, - og vi er klippefaste i vores tro på den forskning der viser, at 

en sansemæssigt og motorisk velstimuleret krop giver barnet det 

allerbedste grundlag for videre læring. 
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De 6 læreplanstemaer: 
 
Alsidig personlig udvikling. 
 
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og er opmærksomme på at differentiere i vores relation og tilgang 
til det. Herigennem sikrer vi en fokus på hvert barns personlige udvikling, og sikrer at vi stimulerer og 
udfordrer barnet uden at overskride utilsigtede grænser. 
Vi arbejder med selvbevidsthed og omverdensforståelse og sørger for, at barnet ved at føle sig som en del 
af fællesskabet og ved være aktivt deltagende bliver set, hørt og anerkendt.     
Vi er altid opmærksomme på at differentiere imellem selvværd og selvtillid, og mener at udgangspunktet 
for en bærende selvtillid er troen og bevidstheden om egen værdi, ved at være den man er. 
 
Mål: 

 Barnet bliver set, anerkendt og værdsat uden at skulle præstere 

 Barnet stifter bekendtskab med forskellige følelser og lærer at sætte ord og handling på 

 Barnet oplever sig selv som en værdifuld del af et større fællesskab 

 Barnet afprøver grænser og muligheder 

 Barnet udvikler selvstændighed og tro på egen formåen 

 Barnet udvikler selvværd og hviler i sin tro på egen værdi 

 Barnet udvikler lyst og mod til at sige til og fra og til at stå frem  

 Barnet udviser initiativ, såvel i aktivitet som i relation 
 
. 

Metode: 

 Vi hjælper barnet med at sætte ord på følelser, handlinger, tanker 

 Vi er altid tilgængelige og imødekommende og møder børnene i øjenhøjde. 

 Vi anviser/guider og italesætter, både positiv og negativ adfærd 

 Vi anerkender og respekterer barnets følelser 

 Vi italesætter værdi som menneske og som en del af fællesskabet 

 Vi opmuntrer og ansporer børnene til at kunne, prøve og ville selv 

 Vi ansporer hjælpsomhed, omsorg og empati, italesætter og anerkender 

 Vi sparrer med kollegaer i tvivlstilfælde og anvender sceneskift 

 Vi skaber tid, rum og plads til det enkelte barn 

 Vi holder samling i små og store grupper 

 Vi etablerer altid en pædagogisk bagdør 

 Vi er i tæt dialog med forældre om barnets trivsel og udvikling, så de også bidrager ud fra et fælles 
udgangspunkt. 
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Sociale kompetencer. 
 
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og gruppen som helhed og er opmærksomme på den dynamik, 
det fællesskab og den kultur vi ønsker at udvikle. Herigennem sikrer vi en fokus på barnets evne til at indgå 
i relationer, og sikrer at barnet bliver et værdifuldt menneske, der har betydning i samspillet med og for 
andre. Vi sikrer os også at barnet inkluderer, forstår og accepterer forskelle og ser forskelle som en 
ressource i stedet for en udfordring. Vi arbejder med empati og behovsudsættelse, øver os i at aflæse og 
forstå handlinger, laver afstemninger og bliver enige, for derigennem at lære om demokrati og at tage 
hensyn.   
 
Mål: 

 Barnet lytter og interesserer sig for andre 

 Barnet har relationer i både små og store grupper 

 Barnet kan tilsidesætte sig selv og give plads til andre 

 Barnet kan lege i både mindre og større gruppe-sammenhænge 

 Barnet kan deltage i samling og aktiviteter uden at forstyrre andre 

 Barnet evner tur-tagning 

 Barnet rummer og accepterer forskellighed 

 Barnet evner at håndtere konflikter eller kan søge hjælp 

 Barnet aflæser og forstår kropssprog og det talte sprog 

 Barnet har venner 

 Barnet udviser empati og ansvarlighed 

 Barnet samarbejder 

 Barnet forstår at agere i forskellige kontekster ud fra givne normer 
 
Metode: 

 Vi rammesætter, for at etablere optimale legebetingelser 

 Vi italesætter ønsket adfærd og bruger basisviden fra ”Fri for mobberi” og ”Trin for trin” som 
redskab 

 Vi ansporer og opfordrer til at lege bredt og inkludere alle 

 Vi italesætter venskab, fællesskab og betydningsfuldhed 

 Vi italesætter børnenes ressourcer og værdi i og for fællesskabet 

 Vi bruger medbestemmelse og selvbestemmelse i praksis bl.a igennem børnemøde og valg 

 Vi igangsætter pædagogiske aktiviteter som styrker forståelse og vigtighed af venskaber og som 
etablerer nye relationer 

 Vi anviser/guider børnene i samspillet med andre  

 Vi skaber rum og tid til leg, fantasi og samspil 

 Vi italesætter inklusion og opfordrer til brede legerelationer i vores forældresamarbejde 
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Sproglig udvikling: 
 
Forståelsen af og brugen af sproget er en fundamental forudsætning for at kunne trives i samspillet med 
andre. Vi er opmærksomme på betydningen af en bred begrebsverden og forståelsesramme i forhold til 
både at kunne deltage på lige fod med de andre børn i børnehaven, men også for at kunne forstå og agere 
som samfundsborger i en verden, hvor såvel uddannelse som erhverv har en stor betydning. Ved at 
udtrykke tanker og følelser møder børn og voksne hinanden og bliver i stand til at forstå og begribe. 
 
Mål: 

 At barnet kan gøre sig forståeligt og formulere ønsker, følelser og behov 

 At barnet kan formidle og genfortælle 

 At barnet lytter og forstår, stiller spørgsmål og svarer 

 At barnet kan være i dialog om et givent emne i længere tid ad gangen 

 At barnet kan forstå svar og agere ud fra dem 

 At barnet forstår kollektive beskeder 

 At barnet kan italesætte oplevelser og erindringer og får lyst til at sætte bogstaver på ord 

 At barnet forstår, at kropssprog og mimik hænger sammen med det talte sprog 

 At barnets forståelse for at lyde hænger sammen med skriftsprog stimuleres 

 At barnet kan formidle det talte sprog til et billedligt sprog 

 At barnet viser interesser for tal, tegn, symboler og bogstaver 

 At barnet kan undres, forhandle og argumentere 
 
Metode: 

 Vi giver tid og rum til svar og tanker 

 Vi italesætter og gentager 

 Vi er bevidste om sprogbrug og tager ansvar for det sproglige miljø 

 Vi er nuancerede i vores sprogbrug og justerer alt efter alder og udvikling 

 Vi sætter ord på handlinger og følelser 

 Vi tilbyder læringsrum, der inspirerer til sproglig udvikling 

 Vi anvender dialogisk læsning 

 Vi har sprogmateriale visuelt tilgængeligt, - lydkort, bogstaver, tal mv. 

 Vi tilrettelægger vores sprogstrategi ud fra børnenes individuelle udvikling 

 Vi etablerer sproggrupper og aktiviteter ud fra børnenes aktuelle udvikling 

 Vi tilbyder et bredt spektrum af bøger 

 Vi har samling hvor sprog og formidling er i fokus 

 Vi italesætter ønsket og uønsket sprogbrug 

 Vi vejleder/guider børnene i deres dialog med hinanden, opmuntrer og støtter 
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Krop og bevægelse. 
 
Vi tager udgangspunkt i den forskning, der viser at forudsætningen for al læring er et velstimuleret 
sanseapparat, hvor kroppen ikke skal bruge unødig energi på bl. a. balance og fokus. Igennem en 
velstimuleret krop øges barnets kropslige forståelse og barnets hjerne gives optimale udviklingsbetingelser.  
 
Mål: 

 At barnets krop er i harmoni og at sanser, fin- og grovmotorik er veludviklede 

 At barnet har en veludviklet kropsforståelse og kan mærke sig selv og sin krops behov 

 At barnet udvikler udholdenhed og fysisk robusthed 

 At barnet mestrer motoriske udfordringer 

 At barnet igennem forståelse for sin krops formåen forstår egne grænser 

 At barnet har kendskab til sin fysik, - både den indre og den ydre 

 At barnet kender kønsforskelle og forstår alder ud fra et krops-kendskab 

 At barnet er fysisk selvhjulpen 
 
Metode: 

 Vi er fysiske forbilleder ved at deltage aktivt i fysiske aktiviteter 

 Vi rører os selv og italesætter lemmer, organer mv. 

 Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra en bevidsthed om sansernes betydning og udvikling 

 Vi tilrettelægger aktiviteter med henblik på at stimulere og udvikle fin- og grovmotorik 

 Vi anvender skov, terræn, fjord, hal mv. som  

 Vi tilbyder læringsrum, der rummer fysisk aktivitet 

 Vi samarbejder med Efterskole og Friskole og iagttager, hvordan børn og unge kan bruge kroppen 
igennem teater og dans 

 Vi tilbyder tid, ro og rum til at øve og fordybe sig 

 Vi italesætter mestring/sejre  

 Vi er tilgængelige, anvisende og ansporende  
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Kulturelle udtryksformer og værdier. 
 
Vi tager udgangspunkt i den organisation, som vi er en del af, hvor fortælling, fællesskab og dialog er et 
basisfundament. Kulturelle udtryksformer og værdier udvikles ved at barnet i samspil med andre 
præsenteres for kultur og værdier, arv og miljø og får mulighed for at udtrykke og formidle sig kreativt. Vi 
er bevidste om vores samfundsopbygning og tillægger det en stor værdi, at barnet har kendskab til sine 
rødder ligesom vi mener, at det er væsentligt at barnet præsenteres for kulturer og udtryk der har et andet 
udgangspunkt end det danske.  Vi mener også, at børnene bliver inspirerede til at eksperimentere med 
forskellige udtryksformer igennem den kultur og den praksis vi tilbyder i børnehaven. 

 
Mål: 

 At barnet får indblik i den danske kultur og samfundsopbygning og bliver bevidst om egne 
kulturelle rødder, traditioner og værdier 

 At barnet præsenteres for kulturer, der har afsæt i en anden tradition end den danske 

 At barnet igennem leg og aktivitet udvikler fantasi og kreativitet 

 At barnet bliver fortrolig med begrebet kreativitet  

 At barnet er interesseret og aktivt deltagende i kreative processer og værdiskabende lege 

 At barnet præsenteres for varieret udbud af kultur såsom musik, historie, teater, kunst mv. 

 At barnet igennem leg fortolker og udvikler forståelsen og udførelsen af traditioner og værdier 

 At børnene bliver bevidst om, at kulturelle udtryksformer og værdier er bevægelige begreber. 
 
Metode: 

 Vi etablerer, fastholder og italesætter egne traditioner, - lanternefest, høstfest, fastelavn mv. 

 Vi evaluerer traditioner og aktiviteter med børnene 

 Vi tilbyder aktiviteter, hvor kreativitet er rammesat 

 Vi tilbyder aktiviteter, hvor kreativiteten har frie rammer mht. materialevalg, udførsel, farve m.v. 

 Vi præsenterer igennem tema og aktiviteter børnene for religioner og kulturer, levemåder og 
forudsætninger 

 Vi laver aktiviteter omkring fortælling, - eventyr, kulturarv m.v. 

 Vi formidler historie, som fag 

 Vi respekterer børnenes processer og produkter 
 
Naturen og naturfænomener. 
 

Vi tager udgangspunkt i naturen og dens tilbud i vores pædagogiske arbejde, - se indledning til 
læreplanerne. Naturen er derfor en forudsætning for vores tilbud til børnene, fordi vi mener, at det er i 
samspil med naturen, en optimal udvikling og læring kan finde sted. Børnene har her både ro, tid og 
mulighed for erfaringsdannelse, og vi er bevidste om, at naturvidenskab er og kan være mange ting, 
afhængigt af formidleren. Vi arbejder med mængdeforståelse, farver, geologi, astrologi og fotosyntese og vi 
laver forsøg og undersøger og meget meget andet.  Vi tror på evolution og naturvidenskab, og mener at 
børnenes udvikling optimeres igennem førstehåndserfaringer, aktiv deltagelse og sansemæssig stimulering.  
 

Mål: 

 At barnet får kendskab til og bliver fortrolig med de 4 grundelementer 

 At barnet er fortrolig med naturens ressourcer 

 At barnet har mod på at eksperimentere med naturens grundelementer og andre naturmaterialer 
på egen hånd og i samspil med andre 

 At barnet er nysgerrig, undersøgende og formidlende 

 At barnet udviser ansvarlighed og respekt for flora og fauna 
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 At barnet er fortrolig med begreber som forurening og hvad disse betyder for naturen 

 At barnet kan sortere, kategorisere og forstår sammenhænge 

 At barnet har et bredt kendskab til klima, årstider, planeter mv.  

 At barnet erfarer, hvordan uderum og inderum påvirker egen krop 

 At barnet har en bred forståelse af sammenhængen imellem jord til bord  

 At barnet igennem sin fortrolighed, nysgerrighed og sit kendskab formidler naturvidenskab til andre 
børn 

 
Metode: 

 Vi arbejder med temaer, såsom høst, fugle, forurening, forår, is, jord til bord mv. i længere tid ad 
gangen 

 Vi er på længerevarende ture mindst 3 gange om ugen og har korte ture som supplement 

 Vi indsamler og undersøger og kategoriserer via bøger og IPAD. 

 Vi benytter os af Fjordcenterets tilbud ca. 1 gang om ugen, hvor vi sejler over med færge. 

 Vi benytter os af skov, grusgrave, sø, fjord, eng, bæk, der alle ligger i gå afstand 

 Vi indsamler fakta fra fx. Grævlinghulerne, formidler og dokumenterer sammen med børnene 

 Vi tilbyder rammer, der indbyder til fysikeksperimenter 

 Vi har dyrehold, - børnene er med til at passe og undersøge 

 Vi er nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende sammen med børnene 

 Vi tilbyder aktiviteter både inde og ude, der formidler naturviden 

 Vi opfordrer børnene til at medbringe naturfænomener, så vi kan undersøge sammen  

 Vi benytter os af spontant opståede situationer til at blive kloge på ex. nedbrydningsprocesser 
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Børn med særlige behov/inklusionsstrategi. 
 
Inklusionsarbejdet i vores børnehave dannes ud fra følgende mål: 

 at mangfoldighed værdsættes, således alle børn lærer at forstå og håndtere det, som er anderledes 
end dem selv. 

 at alle børn deltager i et socialt forpligtende, udviklende og lærende fællesskab, hvor det enkelte 
barns livsvilkår, forudsætninger og historie respekteres og værdsættes. 

 at forældre bliver inddraget som barnets vigtigste ressource og bliver bevidste om, hvordan de selv 
kan medvirke til barnets udvikling og inklusion. 

 at børnenes trivsel, læring og udvikling i børnehaven støttes ved at skabe mulighed for tidligt at 
iværksætte differentierede og fleksible indsatser, så barnet forbliver en del at fællesskabet og 
anerkendes med de forudsætninger det har. 

 at tidlige indsatser for barnet, giver barnet mulighed for at undgå eller reducere senere mere 
indgribende foranstaltninger for barnet. 

Vi arbejder med den ressource- og relations orienterede pædagogik, hvor relations arbejdet og synet på 
barnets ressourcer danner baggrund for det pædagogiske arbejde omkring barnet. Dvs. at der altid tages 
udgangspunkt i barnets kompetencer med henblik på at udvikle de områder der er en udfordring for 
barnet. Det er målet, at alle medarbejdere får kendskab til ICDP som metode, og kan bruge de 8 
samspilstemaer i arbejdet omkring børnene. 

I praksis betyder det: 

- at vi har øje for børn, der marginaliseres eller på anden måde har det svært - og agerer i forhold til 
det. 

- At vi samarbejder med barnets forældre, for at skabe bedre trivsel og forståelse for barnet. 
- At vi vejleder og guider barnet, i samspillet med børn, aktiviteter, håndtering af følelser m.v. 
- At vi samarbejder med eksterne faggrupper og sammen med forældrene laver udviklingsplaner for 

barnet 

- At vi indgår i relations arbejdet omkring barnet, så barnet og dets ressourcer gøres synlige og 
værdifulde for fællesskabetAt vi i vores arbejde omkring barnet altid er opmærksomme på 
læringsrum, såvel de fysiske som de psykiske. Vi inddeler børnene i små grupper, indretter stille-tid 
og laver aktiviteter, der er tilrettelagt ud fra de forskellige børns kompetencer, udviklingsniveau og 
behov. At vi italesætter forventninger om inklusion og accept af alle uanset forudsætninger til både 
børn og forældre. 
 

-   


