
1 
 

    

9 punkts plan, - ”Mellerup Naturbørnehave” januar 2018 

Høj kvalitet, organisatorisk læring. 

Punkt 1. 

Status på naturbørnehavens overordnede arbejde med læreplaner. 

Børnehavens pædagogiske arbejde omkring læreplanstemaerne tager udgangspunkt i et årshjul, hvor 

samtlige læreplanstemaer er i spil i varierende grad. 

Med udgangspunkt i vores værdimæssige baggrund, som en del af en Friskole, er vores dagligdag præget af 

en pædagogik, hvor samtlige læreplanstemaer er i spil uafbrudt. Idet vi mener, at et barn dannes i et 

dialektisk samspil med omgivelserne, hvor anerkendelse, dialog og forståelse for forskellighed er 

udgangspunktet for udvikling lægger vi vægt på, at sprog, personlige kompetencer og socialisering er en 

konstant faktor for vores arbejde. Hertil lægger vi vores pædagogiske udgangspunkt i et børnesyn og et 

pædagogisk udgangspunkt, hvor vi bl.a. igennem vores naturpædagogiske dagligdag giver børnene et 

indblik i, hvordan demokrati, medbestemmelse og rummelighed danner udgangspunktet for vores 

samfundsmæssige opbygning, hvordan krop og sind lærer og erfarer igennem egen sansning og ageren og 

hvordan en bred naturforståelse giver børnene en grundlæggende viden om evolution, naturvidenskab og 

lyst og energi til eksperimenter, refleksion og vidensdeling. Som det afsluttende supplement til 

ovenstående er kulturelle udtryksformer og værdier, herunder traditioner og fortælling et helt 

grundlæggende element i det at være en del af det Grundtvig-Koldske menneskesyn og derfor et tema, vi 

jævnligt er en del af i hele organisationen omkring vores børnehave.  

For at sikre en optimal pædagogisk tilgang til arbejdet med læreplanstemaerne: forståelse, planlægning og 

evaluering arbejder vi ud fra en helhedssyn omkring samtlige læreplanstemaer, hvor nogle enkelte danner 

grundlag for arbejdet i løbet af året.  

For 2016/2017 har det gjort sig gældende, at vi har igennem temaarbejde har haft særligt fokus på 

temaerne: ”sprog og kognition”, ”natur og naturfænomener” samt ”krop og bevægelse”. 

Idet opstarten af børnehaven og første halvår af 2016 var særligt udfordrende pga. stor 

personaleudskiftning og manglende ledelse, er implementering af systematik omkring arbejdet med 

læreplanerne først iværksat pr. medio august 2016, hvor såvel ledelse som børnetal og andet personale er 

stabiliseret. Dette betyder at der i 2016 og fremover, på den årlige personaleweekend udarbejdes et årshjul 

samt laves en overordnet plan for tema-arbejde, for at sikre, at alle læreplanstemaer kommer i spil i vores 

pædagogiske arbejde omkring børnene, ligesom vi sikrer os systematik omkring de didaktiske overvejelser 

samt det evalueringsmateriale vi benytter os af. 
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Som en konsekvens af den noget turbulente personalesituation har vi ultimo 2016 haft særligt fokus på 

sociale kompetencer, idet vores børnegruppe, har været udfordrede omkring børnekulturen, samspil og 

relations dannelse.  

I forbindelse med en ønsket opnormering fra 20 til 30 børn henover vinteren 16/17 har vi endvidere har 

stort fokus på, hvilken dagligdag og struktur vi ønsker, samt har arbejdet intenst med læringsmiljøer, både 

ude og inde. 

Til at dokumentere vores arbejde med læreplanerne benytter vi os af evalueringsmaterialet EVA, hvor vi 

bl.a. benytter os af ”mini-EVA” (EVA til daglig), fotodokumentation, nyhedsbreve, daglige opslag på vores 

intrasystem ”VIGGO” samt plancher. 

Punkt 2. 

Beskrivelse af naturbørnehavens værdier. 

Idet vi er en del af en større organisation og de senest tilkomne i en efterskole- og friskoleverden, tager 

vores værdigrundlag udgangspunkt i en skoleverden. Værdigrundlaget er derfor justeret og omformuleret, 

således at det passer til et moderne dagtilbud, men stadig tager udgangspunkt i organisationens 

menneskesyn. Organisationens værdigrundlag kan findes i sin oprindelige form på vores hjemmeside. 

I den dagtilbudskontekst, som vi repræsenterer er ordlyden justeret til følgende: 

 

 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 

”Mellerup Naturbørnehave”. 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 
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vores årlige personaleweekend drøfter betydningen af værdierne for vores praksis, børnekultur og 

børnesyn. 

Punkt 3. 

Naturbørnehavens pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner. 

For at et barn kan udvikle sig optimalt, er det i vores øjne grundlæggende, at det trives. Trivsel dannes på 

baggrund af trygheden i tilgængelige og tydelige voksne, genkendelige rammer, accept og betydning i 

fællesskabet samt plads til at være den, man er. 

Det er altafgørende for vores børnekultur, at den er rummelig og inkluderende, og at der er plads til alle, 

uanset forudsætninger. Vi arbejder altid med udgangspunkt i fællesskabet, men tilrettelægger det 

pædagogiske arbejde på en differentieret vis, således at alle børn imødekommes, tilgodeses, udfordres og 

udvikles med udgangspunkt i deres aktuelle udvikling. Det er bl.a. i aldersopdelte primærgrupper, men også 

i små grupper, der kan være såvel alders- som køns- og udviklingsinddelte. 

Idet vi er en naturbørnehave, hvis pædagogik tager sit udgangspunkt i naturen som læringsrum, arbejder vi 

bredt med læringsforståelsen af og i naturen, ligesom vi benytter os af den mangfoldighed naturen omkring 

Mellerup tilbyder os i form af fjord, skov, nedlagte grusgrave, bæk og sø. Vores dagligdag i naturen tilbyder 

børnene sansemæssige og motoriske udfordringer, hvor vi altid er bevidste om, hvordan børnene 

stimuleres, og hvad formålet er. 

Vi tror på, at relationer er væsentlige for børnenes udvikling og tager udgangspunkt i ICDP som metode, 

hvor vi bevidstgøres om det relationelle ansvar, vi som pædagoger/pædagogisk personale har og gør brug 

af. Vi tror endvidere også på, at børnenes udvikling og vores forståelse for børnene og den kontekst de er 

en del af, er væsentlige parametre for senere trivsel i livet. Det er derfor meget væsentligt for os, at 

børnene i den daglige praksis får en bevidstgørelse om, hvilket samfund og hvilken samfundsopbygning, de 

er en del af, ligesom vi arbejder med en bevidstgørelse af miljø og ressourcer, - alt sammen ud fra en 

overordnet tankegang om, at vi har en væsentlig rolle i at udvikle kritisk reflekterende mennesker, der 

tager ansvar, viser personlighed og rummelighed. 

Principielt tror vi på, at børnenes læring optimeres i det rummelige og anerkendende samspil, hvor 
læringsmiljøer er i konstant bevægelse med henblik på altid at møde børnegruppen, der hvor den er. Dvs. 
at vi justerer inde- og ude- miljøerne under hensyntagen til aktuel børnegruppe, behov og interessesfærer. 

Sidst men ikke mindst er det væsentligt for os, at vores pædagogiske dagligdag altid har plads til 
forskellighed og særlige behov. Dvs. at vi giver plads og rum til særlige hensyn og justerer vores praksis, så 
den passer til de aktuelle børn, der er i børnehaven. Overordnet betyder det, at der er plads til pauser, 
struktur, social divergens o.l. og altid med engagerede og rummelige voksne med en høj faglighed og 
velplanlagt pædagogisk praksis. 

Punkt 4. 

Naturbørnehavens læringsforståelse. 

I ”Mellerup Naturbørnehave” er vi af den klare opfattelse, at trygge og glade børn, der har mulighed for at 

udforske og erfare igennem egen kropslighed, men med nærværende, tilgængelige, anerkendende, 

opmærksomme og guidende voksne, har de allerbedste muligheder for læring. ”Learning by doing” er hos 
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os udgangspunktet for børnenes dannelse af erfaringer, og vi rammesætter læringsrummene, således at 

børnene har optimale muligheder for at udvikles uanset forudsætninger. 

Vi tror på, at børnene igennem den tryghed og forudsigelighed som en velovervejet blanding af tydelighed 

og struktur der er basis for dagligdagen får, stimuleres til at være nysgerrige og opsøgende, - at 

vekselvirkningen imellem det kendte og ukendte danner grundlaget for optimal læring. 

Vi er endvidere bevidste om, at det relationelle ansvar, der er udgangspunktet for børnenes trivsel, altid er 

det pædagogiske personales, og at det derfor er særdeles vigtigt, at børnene altid mødes af engagerede, 

motiverede, nysgerrige og nærværende voksne, ligesom vi er bevidste om, at vi er rollemodeller i forhold til 

børnenes evne til nærvær og opmærksomhed.  

Endelig ligger vores pædagogiske fundament i en viden om, at leg er læring og at børn lærer af børn 

igennem spejling, refleksion og dialog, hvorfor vi altid prioriterer tid og rum til leg i dagligdagen. Ligeledes 

sker læring igennem planlagte pædagogiske processer, der tilbyder børnene fordybelse, forandring samt 

sanselig, kropslig og intellektuel stimulering. Herigennem udvikles sprog, fantasi og sociale kompetencer, 

ligesom den dynamiske proces der findes i samspillet imellem børnene og også børnene og deres voksne 

har mulighed for at blomstre. 

Punkt 5. 

Børnemiljøet. 

For at give børnene optimale udviklingsbetingelser er det vigtigt at vi, som pædagogisk personale, har 

overvejelser omkring, hvordan det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø kan influere på trivsel 

og udvikling. Med en opstart i en barak, har børnehaven været udfordret på det æstetiske og fysiske 

læringsmiljø, hvorfor det da også var et krav for opnormeringen, at læringsmiljøerne blev gennemgået og 

forandret. Dette har derfor været i fokus henover det seneste år. 

At børnene er trygge er forudsætning for trivsel, og vi har derfor haft brug for at etablere egen legeplads, 

ligesom der er etableret selvstændige børnehavetoiletter med badeforhold. Herudover har det været 

væsentligt, at hjælpe den inkluderende børnekultur på vej, ved at etablere små legeområder, hvor der er 

plads og rum til fordybelse og uforstyrret leg ligesom vi har skabt tydelige rammer for, hvordan vi agerer i 

forhold til hinanden, både ude og inde. 

Udemiljøet er under konstant forandring alt efter børnegruppe og interesser, men altid med fokus på 

muligheder for eksperimenter med de 4 grundelementer. Herudover prioriterer vi at uderummet altid 

tilbyder børnene sanseoplevelser, for derigennem at optimere basis for videre udvikling. 

I oktober 2017 er der sammen med forældrerådet og forældrebestyrelsen i børnehaven udarbejdet en 

børnemiljøvurdering, der ligger på vores hjemmeside: ”Mellerup Friskole, et godt børneliv ved skov og 

fjord”. Denne er suppleret med børneinterviews, foretaget blandt de ældste børn i børnegruppen. 

Formålet med interviewene er beskrevet i indledningen af interviews arkene. 

Punkt 6. 

De pædagogiske læringsmål 

Idet vi arbejder ud fra et årshjul, hvor alle læreplanstemaerne danner udgangspunkt for temaarbejde 

igennem året, har vi valgt at arbejde såvel overordnet og konkret med de politisk opstillede læringsmål, 

som delelementer af vores temaarbejder: 
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I vores optik hænger kognition sammen med alt vores arbejde omkring børnene, - og danner 

udgangspunktet for børnenes udvikling til at blive hele mennesker med forståelse af det fællesskab, som de 

er en del af. Vi har haft fokus på at udvikle en børnekultur, hvor børnene viser forståelse for omsorg for 

såvel natur som mennesker. Vi tror på, at børnene igennem en veludviklet omsorg, der kommer fra en 

empatisk forståelse af sin omverden, har mulighed for også at påvirke egen trivsel, fordi de igennem 

omsorgen værdsættes og anerkendes. Trivsel er i konstant fokus igennem anerkendelse og relationsarbejde 

børn-børn og børn-voksne og i et tæt forældresamarbejde, der sikrer tryghed, trivsel og sammenhæng 

imellem dagtilbud og hjem.  

Overordnede og konkrete læringsmål: 

Sprog: udvikle børnenes begrebsverden, udvikle børnenes lydforståelse, udvikle børnenes selvforståelse, -  

at børnene forstår hvem de er og hvilken rolle de har i sociale fællesskaber, at børnenes udtale og 

lydforståelse optimeres i forhold til dialog, dialogisk læsning og bogstavforståelse, at børnenes grammatik, 

og forståelse for former, farver, tal udvikles. 

Herudover ses den detaljerede beskrivelse af vores pædagogiske arbejde omkring årshjulet og arbejdet 

omkring læreplanstemaerne i ovenstående punkter. 

Punkt 7. 

De pædagogiske metoder og aktiviteter. 

For at sikre en kvalitativ pædagogisk indsats omkring arbejdet med børnene og for at sikre, at vi overholder 

de juridiske forpligtelser i dagtilbudsloven benytter vi os at dokumentationsmaterialet fra Danmarks 

Evalueringsinstitut i hovedparten af vores pædagogiske planlægning.  

Vores metode omkring arbejdet med læreplanstemaerne er, at vi altid med udgangspunkt i 

naturpædagogikken og vores værdier, finder et tema, som vi arbejder med henover en længere periode. 

Det kan være venskaber, fugle, høst, sprog og kognition, sociale kompetencer, sanser mv.. Inden og imens 

disse temaer er i fokus udarbejdes en EVA, hvor læringsmål og handling beskrives. Herunder beskrives 

overvejelser omkring praksis og eventuelle udfordringer, og der evalueres med henblik på hele tiden at 

sikre udvikling for såvel børnegruppe, som personale. Der overvejes også i hvilket omfang temaerne og 

arbejdet berører de forskellige læreplanstemaer, så vi sikrer at alle temaer kommer i spil i løbet af året og 

at de opstillede temaer fra kommunen er gennembearbejdede. 

Vi arbejder i primær og sekundær grupper, hvor børnegruppen kan være inddelt alt efter alder, udvikling og 

køn. Vi sikrer herigennem at alle børn er set og hørt i fællesskabet samt at vi, som personale altid er 

fortrolige med, hvordan børnenes trivsel og udvikling er. Der er primær pædagoger på det enkelte barn, der 

også er ansvarlige for handleplaner, samtaler, forældresamarbejde mv. ligesom de er primær ansvarlige for, 

at de opstillede læringsmål opfyldes. 

Når vi iværksætter pædagogiske aktiviteter eller tilrettelægger læringsrum for at opnå de af os opstillede 

mål, for børnenes læring sker det på baggrund af tid, sted, vind, vejr og mest af alt børnenes dagsform. Vi 

introducerer og rammesætter, så alle, uanset forudsætning har en optimal mulighed for deltagelse, ligesom 

vi justerer vores forventninger og krav i forhold til hvert enkelt barn og dets udvikling. Vi er altid bevidste 

om at tilbyde børnene en pædagogisk bagdør, uanset aktivitet og er tilgængelige i børnenes relationer, så vi 

også her kan hjælpe dem med i forhold til eventuelle udfordringer.  Uanset aktivitet søger vi at tilbyde 

uderummet som læringsrum, og gør ex. arbejdet med sprog konkret igennem kropslige lege og 

sanseindtryk. 



6 
 

 

Punkt 8. 

Børn med særlige behov. 

Vores pædagogiske arbejde med inklusion tager udgangspunkt i grundværdierne i vores inklusion-strategi; 

Fællesskab, anerkendelse, respekt og nærvær. De metodiske overvejelser i inklusionsarbejdet inddrager 

kontinuerligt de ovenstående fokusområder og bidrager til opretholdelsen af betingelserne for inklusion, af 

børn med særlig behov, i praksis. Inklusionsarbejdet viser sig i praksis som formålsbevidste henvendelser, 

hvor vi igennem iagttagelser af og dialog med barnet vurderer, hvilken indsats der er relevant. Vi tilstræber 

at fastholde barnet i en social kontekst, når den inkluderende indsats udøves, men anvender i bestemte 

situationer et lille hus i børnehaven, som pauserum, hvis vi vurderer, at det er meningsfuldt for barnet. Vi 

har et tæt forældresamarbejde, hvor vi i fællesskab udarbejder udviklingsperspektiver og handleplaner. Vi  

inddrager i den sammenhæng grundværdierne fra vores inklusion-strategi, som fælles udgangspunkt for at 

skabe gennemgående struktur i barnets miljø.  

Punkt 9. 

Dokumentation og evaluering 

Vi arbejder med læreplanstemaerne, som overordnede temaer, hvori underliggende emner tillægges mål, 

ift. indhold og relevans uden at fastlægge et bestemt curriculum for indholdet. Vi tilstræber altid at 

opretholde en didaktik, hvori udvikling og læringsudbyttet kan reguleres og er opmærksomme på altid at 

huske, at det enkelte barn eller målgruppe kan blive yderligere udfordret vidensmæssigt eller refleksivt 

omkring et emne.  Netop fordi dette er vores pædagogiske udgangspunkt, kan vi tænke, at et konkret 

læringsmål for hvert læreplans- tema, ud fra vores læringssyn, er for omfattende og glemmer at signalere 

et reelt billede af de fragmenterede læringsmuligheder, som et læreplanstema rummer som udgangspunkt. 

Med det beskrevet, - benytter vi os af generelle evalueringsbeskrivelser i forhold til de enkelte 

børnegrupper/hele børnegruppen. Som tidligere nævnt i afrapporteringen, benytter vi os i høj grad af EVA, 

ligesom vi omkring sprog og generel udvikling altid tilbyder en TRAS. Denne justeres årligt og i forbindelse 

med særligt sprogfokus i en gruppe, evaluerer vi igennem TRAS i slutningen af forløbet. 

Vi formidler status for børnegruppens trivsel pædagogisk arbejde via nyhedsbreve og prioriterer en høj 

personalenormering, der bevirker, at vi har muligheden for en tæt forældrekontakt, hvorigennem vi 

formidler og evaluerer. Vi benytter os dagligt af vores Intrasystem ”VIGGO”, - der er en pendant til 

kommunens ”TABULEX”system ligesom vores garderobe og grupperum er formidlingsrum i forhold til 

dokumentation af det pædagogiske indhold i vores dagligdag. 

For at sikre, at børnenes medbestemmelse er i fokus holder vi igennem efterår, forår og vinter dagligt 

gruppesamlinger, hvor børnenes ønsker italesættes, - vi afholder valg på demokratisk vis, for at finde tures 

bestemmelsessteder, og vi er opmærksomme på at lytte til børnenes ytringer i forhold til rammer og 

indhold i dagligdagen. 

Vores dokumentationsmappe er altid tilgængelig for forældre og andre interesserede, ligesom børnehaven 

er åben for alle, der er nysgerrige i forhold til praksis og pædagogiske overvejelser.  

Vores læringsmål for fokusområder i den forgangne afrapporteringsperiode er nået. 

Se vedhæftede bilag. 


