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Indledning 

Her i vores pædagogiske læreplan beskriver vi hvordan arbejdet med seks pædagogiske læreplanstemaer1 

kommer til udtryk i forskellige typer af pædagogiske aktiviteter. Vi giver dig et indblik i, hvordan vi løbende 

arbejder med at skabe en tryg, anerkendende og lærerig børnekultur, som inspirer og motiverer børn til leg 

læring og udvikling i læringsmiljøer af høj faglig kvalitet. 

Vi lægger stor vægt pa  at børns læring og udvikling skabes gennem legende pædagogiske aktiviteter, som 

ba de tager afsæt i børnegruppens sammensætning og det enkelte barns ressourcer og behov. 

LÆREPLANENS TO HOVEDELEMENTER  

Læreplanens første del indeholder en evaluering af vores seneste pædagogiske læreplan fra 2014. I 

evalueringen beskriver vi hvordan den nye viden, vi har tilegnet os gennem læreplansarbejdet, har dannet 

grobund for justeringer i vores praksis. Og vi beskriver, hvilke aktører uden for personalegruppen som har 

været involveret i evalueringsarbejdet.  

I anden del af læreplanen foretager vi en faglig redegørelse af, hvordan vi i hverdagen arbejder med at sikre 

høj faglighed i diverse pædagogiske forløb og aktiviteter. Vi belyser forskellige parametre i børns leg, læring 

og udvikling i daginstitutionen ved at sætte fokus pa  tre hverdagslivstemaer2: rutiner, børnekultur og 

vokseninitierede aktiviteter.  

Gennem hverdagslivstemaerne sætter vi fokus pa  

et tema fra hverdagslivet i daginstitutionen, der 

har afgørende betydning for udviklingen af 

lærende og inspirerende børnemiljøer af høj 

kvalitet. 

Under hvert hverdagslivstema redegør vi for, 

hvordan vi gennem faglige forløb og aktiviteter 

arbejder med at udvikle alsidige læringsmiljøer, 

der gennem legende aktiviteter og inddragelse af 

børnenes perspektiver fremmer børns læring og 

udvikling læring.  

Dette gør vi gennem anvendelse af SMITTE-

modellen. 

                                                                    
1 Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, 
kulturelle udtryksformer og værdier 
2 Et hverdagslivstema er et overordnet tema, som afgrænser, hvilken type af faglige forløb/aktiviteter der sættes fokus 
pa . 
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SMITTE-modellen er en refleksions- og udviklingsmodel, som vi anvender til 

planlægning, udvikling og evaluering af pædagogfaglige læringsaktiviteter.  

SMITTE-modellens 6 elementer: 

 Sammenhæng: Hvilken sammenhæng foregår forløbet/aktiviteten i? 
Hvilke læreplanstemaer er i spil? 

 Ma l: Hvad vil vi gerne opnå? Vi anvender mål fra vores læringsstjerne. 

 Inkluderende fællesskaber: Fokus på sociale relationer og læringen 
gennem fællesskaber. 

 Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet.  

 Tegn: Hvordan kan vi registrere, at vi er på vej mod målet.  

 Evaluering: Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke. 

Vores læreplansarbejde rækker ud over en kategorisering af aktiviteter, der udelukkende 

relaterer sig til et enkelt læreplanstema, da der typisk bringes flere læreplanstemaer i spil 

selv i simple aktiviteter. 

Klik her for en virtuel tour gennem vores læringsstjerne 

LOVMÆSSIG BAGGRUND FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER3  

Børn i daginstitutioner skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 

sundhed, udvikling og læring. 

 Daginstitutionen skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte 

barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn fa r en god og tryg opvækst. 

 Daginstitutionen skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og 

pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og 

erfaring.  

 Daginstitutionen skal give børn medbestemmelse, medansvar og forsta else for demokrati.  

 Daginstitutionen skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indga  i 

forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som dækker børn i aldersgrupperne 

0-2 a r (for integrerede dagtilbud) og fra 3 a r til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum 

til leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og 

offentliggøre den pædagogiske læreplan.  

                                                                    
3 Dagtilbudsloven (§7-10) 

http://prezi.com/hau0e8ffdy8i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Læs mere om hverdagslivstemaer, SMITTE-model og den lovmæssige baggrund for vores arbejde med 

pædagogiske læreplaner i dokumentet: Vejledning til den pædagogiske læreplan i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
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Aflæg vores hjemmeside et besøg 

VÆRDIER, PÆDAGOGIK OG VORES INTEGREREDE INSTITUTION 

Du kan fa  et samlet overblik over vores værdier, personale, integrerede institution og pædagogiske 
grundholdninger pa  vores hjemmeside: https://rudmefriskole.dk/ 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Har du spørgsma l til indholdet i vores pædagogiske læreplan, eller spørgsma l vedrørende vores institution 

er du velkommen til at kontakte os. 

Mail: mail@rudmefriskole.dk 

Tlf. 6262 4676/21228676 
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Evaluering af seneste læreplan 

EVALUERING AF LÆREPLAN FRA 2014 

Pa  trods af at vores lærerplan fra 2014 blev en kæmpe skriftlig opgave, 

som var svær at overskue for ba de pædagoger, forældrera d, forældre 

og bestyrelse, har vi dog gjort os mange erfaringer. Nogle af de 

erfaringer vi har gjort os er: 

-Vi er blevet bedre til at fortælle forældrene, at dagtilbuddet ikke blot 

passer børn, men at der er tale om pædagogisk arbejde, der støtter 

børns leg, læring og trivsel. 

-Vi har i vores institution fa et læringsstjernen og de pædagogiske lærerplaner frem, sa  forældrene kan se 

hvad det er vi arbejder med og vi har pa  vores tavle fa et hængt lærerplanstemaer op for hver ma ned, sa  vi 

synliggør vores arbejde. 

-Hver dag skriver vi om vores aktiviteter i børnehaven og hver onsdag bliver der lavet en SMITTE pa  vores 

arbejde med lærerplanstemaer i de 3 børnegrupper. Dette bliver opbevaret i mapper tilgængeligt for 

forældre hvilket er en synliggørelse af vores arbejde i forhold til erfaringer med lærerplanen fra 2014. 

-Lærerplanen har styrket fagligheden blandt medarbejderne i vores institution, hvilket kommer børnene til 

gode. 

-Gennem SMITTEmodellen har vi fa et mere fokus pa  vores pædagogiske praksis i hverdagen og vi arbejder 

hver dag, med planlægning, struktur og systematik. 

 

 

INVOLVERING AF AKTØRER UDEN FOR PERSONALEGRUPPEN 

Da vores lærerplan ikke blev godkendt første gang i 2014, og der havde været problemer med at kommunen 

ikke kunne komme i kontakt med os pga. forkert mailadresse, blev vi pa lagt at indsende referater fra vores 

bestyrelsesmøder, der viste at lærerplanen havde været drøftet pa  bestyrelsesmøderne. Dette betyder at 

vores bestyrelse har været inde over vores lærerplaner som aktører uden for personalegruppen. 

Forældrera det har ogsa  været inddraget i arbejdet med lærerplanen 2014, men syntes den har været meget 

uoverskuelig og svær at arbejde med.  Efter en gennemgang af den nye lærerplansskabelon 2016 for 

forældre, forældrera d og bestyrelse, ma  vi konkludere, at den nye skabelon er lettere tilgængelig for os alle. 
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ANVENDELSE AF VIDEO ELLER BILLEDER 

I forbindelse med evaluering af sidste lærerplan, er vi, for at synliggøre vores arbejde i forhold til 

forældrene, blevet rigtige gode til at bruge IPad ‘en i vores arbejde. Vi har 3 grupper børn i vores institution 

og vi har, i hver gruppe, en IPad, som vi bruger til billeddokumentation i forbindelse med udfyldelse af 

SMITTEmodel. Vi har i garderoben en IPad pa  væggen, der kører med billeder, af børnenes oplevelser i løbet 

af dagen. Derudover lægger vi billeder pa  Facebook hvilket selvfølgelig er med forældrenes tilladelse. 

JUSTERINGER I PRAKSIS 

Vi har lavet adskillige justeringer bl.a. ved systematisk at arbejde ma lrettet med læringsstjernen pa  

personalemøderne og sammen med forældrera det samt pa  forældremøder. Vi arbejder systematisk i 

dagligdagen med at synliggøre vores pædagogiske arbejde overfor forældrene og sa mænd ogsa  os selv. 

Derudover er vi ogsa  blevet glade for at bruge digitale medier til at arbejde med vores hverdagstemaer og i 

almindelig beskrivelse af og som evalueringsredskab i vores dagligdag.  
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Hverdagslivstemaer  

HVERDAGLIVSTEMA 1: RUTINER  

Beskrivelse af aktivitet eller læringsforløb 

SMITTE-model: 

 

Sammenhæng 

Vi har valgt at arbejde med rutiner i garderoben. Vi vil gerne 
have at vores børn bliver selvhjulpne, og selv kan tage tøj af og 
pa . 
Garderoben bliver et læringsrum, hvor der skal sættes tid af til 
rutiner. Det kræver at pædagogerne strukturerer sig. Der skal 
være 2 pædagoger i garderoben, na r børnene skal tage tøj pa  og 
af, fordi børnene har brug for praktisk hjælp og dialog omkring 
eksempelvis rækkefølgen af pa klædning. Gennem dialogen 
stimulerer vi børnenes sprog og sørger for at børnene udvikler sproget. Gennem en anerkende 
tilgang hjælper børnene ogsa  hinanden med pa klædningen ba de praktisk og ved at komme med 
forslag til opgaven. Derudover opna r børnene ogsa  tillid til egne evner ved at kunne mestre 
pa klædningen. 

 

Søren Smidt UCC har dokumenteret betydningen af dagligdagens rutiner, hvor han fremhæver at 
op mod halvdelen af dagen i børnehaver og vuggestuer besta r af rutiner, f.eks. na r børnene skal 
spise – rydde op – tage overtøj pa . 
Han pointerer at netop rutinerne er et af dagtilbuddenes mest værdifulde pædagogiske redskaber 
til læring. Det gode ved tilbagevendende rutiner er at man kan docerer læringskravene til de 
forskellige børn lige nøjagtig der hvor de er. 
 

 

Mål  
Vi inddrager ma l fra følgende lærerplanstemaer. 

Krop og bevægelse. 
Ma l: 
At børnene oplever glæde ved at eksperimentere med og bruge kroppen. 

 

Læringsma l: 
3-5 a rige 

Børnene mestre og eksperimenterer med motorisk aktivitet 

0-2 a rige 
Børnene opsøger, imiterer og gentager motorisk aktivitet. 
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Sociale kompetencer. 

Ma l: 
At børnene lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt. 

 

Læringsma l: 
3-5 a rige. 

Børnene leger med andre og eller løser opgaver sammen med andre. 

0-2 a rige 

Børnene indga r i fællesskaber, viser nysgerrighed, tager initiativ til kontakt 

 

Sproglig udvikling. 
Ma l: 
At børnene udvikler deres sprog ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter. 

 

Læringsma l: 
3-5 a rige 

Børnene forsta r og afstemmer sproget situations-afhængigt 

0-2 a r 

Børnene etablerer sproglig kontakt og kommunikerer med omverdenen. 

 

Børnemiljøvurdering: fokus på det fysiske og det psykiske børnemiljø.  
Pædagogerne sørger for at der er ro og overskuelighed ligesom vi afhjælper 
konflikter.  
Fordi vi har en rummelig og tilfredsstillende garderobe kan vi se alle børnene og 
hurtigt træde til med hjælp hvilket har en afgørende betydning for det psykiske 
børnemiljø. 

 

 
Inkluderende fællesskaber 
I forbindelse med pa  og afklædning, er der 2 voksne i garderoben, vi er opmærksomme pa , at der 
er plads til alle børn, de børn der har udfordringer med pa klædning, er vi ekstra opmærksomme 
pa , vi opmuntrer dem til at gøre, det de selv kan og der hvor det bliver svært, er vi der med 
opmuntring og hjælp. De børn der har nemt ved pa klædning, opfordres til at hjælpe dem med 
udfordringer. 

 

Tegn 
At børnene hjælper hinanden med tøjet i garderoben 

At børnene tager sproglig kontakt til de voksne om hjælp. 
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At børnene kan finde egen plads 

At børnene øver sig i at tage tøj pa  

At børnene genkender rækkefølgen i pa klædningen 

At børnene har bevidsthed omkring a rstid, valg af tøj der passer til. 

At børnene har kropsbevidsthed, passer tøj-fodtøj 
Grov/finmotorik, armen i ærmet, lyne jakken. 

 

Tiltag 

At pædagogen er i garderoben til at hjælpe børnene. 

At pædagogen sprogligt guider børnene med pa klædningen. 

At der er god tid til det enkelte barn 

 

Evaluering 
Hvordan evaluerer vi? 

En voksen har haft ansvaret for at observerer livet i garderoben, vi har haft det som punkt pa  
vores personalemøder. 
 

Hvad kan konkluderes? 
Vi kan pa  baggrund af vores observationer i garderoben konkludere, at det, at der er nærværende 
voksne med god tid til hjælp og vejledning, hurtigt gør de fleste af vores børn selvhjulpne med 
pa klædningen, de børn der har udfordringer, giver det tryghed vi er der til at hjælpe. 
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HVERDAGLIVSTEMA 2: BØRNEKULTUR 

Beskrivelse af aktivitet eller læringsforløb 

SMITTE-model: 

 

Sammenhæng 

Vi har valgt at undersøge børnekulturen blandt hele 

børnegruppen pa  legepladsen. Nogle af børnene startede pa  eget 

initiativ en leg op, hvor de byggede et hus af mælkekasser. Flere 

børn kom og ville være med, men de børn der var i gang med 

legen, mente ikke der kunne bo flere i huset. 

En pædagog foreslog at børnene samlede flere mælkekasser og 

byggede flere huse, problemet var der kun var et køkken. Pædagogen foreslog at de kunne deles 

om køkkenet, sa  det kom børnene til enighed om. En af børnene foreslog at de skulle bygge et 

cykelskur, hvilket børnene hjalp hinanden med. Denne leg forløb over en uge, hvor børn kom og 

gik fra legen. 

 

Vi er inspireret af Jean Leave og Etienne Wengers teorier der beskriver situeret læring. Situeret 

læring betyder at læring er knyttet til deltagelse i sociale praksisfællesskaber.  For at udvikle 

færdigheder, engagerer vi os i fælles aktiviteter. Vi hjælper og forholder os til hinanden, deler 

oplysninger og erfaringer, og opbygger herigennem sociale relationer og forbindelser, der dels 

sætter os i stand til at lære af hinanden, dels væver en række sociale dynamikker ind i 

læringsprocesser og social praksis. Praksisfællesskabet udgøres derfor af ba de et gensidigt 

engagement og nogle fælles udfordringer. 

 

 

Mål 

Barnets alsidige og personlige udvikling. 

Ma l 

At børn oplever sig selv som værdifulde deltager i og medskaber af et socialt og kulturelt 

fællesskab. 

 

Læringsma l. 

3-5 a rige 

 



Side 13 

Børnene lærer at forsta  og ha ndtere egne grænser, lærer at tolke andres signaler og 

udsætte egne behov. 

0-2 a rige. 

Børnene eksperimenterer i leg og tager initiativ til kendte aktiviteter. 

 

Sociale kompetencer 

Ma l. 

At børnene lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt. 

 

Læringsma l. 

3-5 a rige. 

At børnene følger regler og forhandler indbyrdes ved konflikter. 

0-2 a rige. 

Børnene indga r i fællesskaber, viser nysgerrighed, tager initiativ til kontakt. 

 

Sproglig udvikling 

Ma l. 

At børnene udvikler deres sprog, ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter. 

 

Læringsma l. 

3-5 a rige. 

Børnene forsta r og afstemmer sproget situationsafhængigt. 

0-2 a rige. 

Børnene etablerer sproglig kontakt og kommunikerer med deres omverden. 

 

Børnemiljøvurdering: fokus på det fysiske og det psykiske børnemiljø 

De fysiske rammer ude er udfordrende og giver rum til udvikling, læring og inspiration til 

kassebygningen. Der er god mulighed for bevægelse og pladsforholdene er tilfredsstillende 

da børnene leger udendørs. Personalet hjælper børnene ved konflikter, men børnene har 

ogsa  en konstruktiv gruppedynamik hvor den rigelige fysiske plads pa  legepladsen er med 

til at undga  eksklusioner fra fællesskabets aktivitet, da der er ba de nok af kasser til at 

skabe huse og nok af plads. Kassebygningen skaber gode rammer til at fællesskaber, 

venskaber, rummelighed og medbestemmelse trives blandt børnene. 
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Inkluderende fællesskaber 

Inkluderende fællesskaber gør deltagelse mulig for alle børn. 

Legen var opsta et pa  børnenes initiativ.  For de børn der har oplevet udfordringer, ved at komme 

ind i, eller skulle deltage i legen, har vi voksne været omkring de børn, iagttaget hvor der kunne 

være plads til dem, og understøttet barnet i at komme med i legen. 

Børnene har selv skabt et læringsmiljø, hvor de fa r brugt de sociale kompetencer, deres sprog og 

personlige udvikling. 

 

Tegn 

At vi ser børnene leger rollelege i husene. 

At børnene bruger deres fantasi. 

At børnene giver hinanden gode ideer. 

At børnene inviterer hinanden til leg. 

At børnene bruger sproget i deres leg. 

  

 

Tiltag 

Da der var mangel pa  kasser til husbygning, hjalp pædagogen børnene med at organisere 

indsamling af kasser. Da der var konflikter om, hvor mange der kunne bo i husene, hjalp 

pædagogen med ideen om flere huse. 

Pædagogen var omkring legen og hjalp sa  alle børnene fik mulighed for, at fa  indflydelse pa  legen. 

Pædagogen var omkring husene og hjalp børnene, na r de ikke selv kunne løse deres konflikter. 

Vi vil være opmærksomme pa  hvordan vi voksne kan skabe rum til at børnene kan etablere de 

sociale fællesskaber hvor situeret læring kan oplæring. 

 

Evaluering 

Hvordan evaluerer vi? 

Den uge legen varede, observerede vi fra kl. 9.00-10.30, hvordan samspillet mellem børnene var, 

og vi indsamlede skriftlig dokumentation og tog billeder af legen. Yderligere evaluerede vi pa  

personalemødet. 

 

Hvad kan konkluderes? 

At børnene legede sammen pa  tværs af alder, alle børn var med i legen, kortere eller længere tid, 

der var plads til alle. Flere børn kom og gik, til og fra legen. Børnene har været gode til at 

ha ndterer de konflikter, der opstod i legen. 
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HVERDAGSLIVSTEMA 3: VOKSENINITIEREDE AKTIVITETER 

Beskrivelse af aktivitet eller læringsforløb 

SMITTE-model: 
 

Sammenhæng 

Vi har valgt at genetablere vores gamle pilehytte pa  legepladsen. 
Pilehytten er efter flere a rs brug ikke særlig tæt mere. Børnene 
kan lide at lege der, da man kan fa  en uforstyrret leg i en krog af 
legepladsen. 

I det tidlige fora r klippede vi pilegrene, som derefter blev sat i et 
stort gennemsigtigt glas med vand i børnehaven. Ved vores 
kommende samlinger, om formiddagen, tog vi glasset med 
pilegrene frem, for at se hvad der skete med blade og rødder. I det tidlige fora r plantede vi 
pilegrenene ud og satte gult ba nd omkring pilehytten, sa  vi husker at passe pa  de sma  nye planter, 
efterfølgende hjalp vi hinanden med at vande. Fremover vil vi holde hytte vedlige og efterplante 
hvert fora r, sa  hytten bliver rigtig tæt og et godt hjørne at lege i. 

 

Børnene i vores børnehave og vuggestue lærer naturen at kende med alle deres sanser, sa  de 
oplever naturen som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. Derudover opna r 
børnene at udvikle respekt og forsta else for naturen na r vi arbejder med den. 

Natur og naturfænomener er mere end bare en tur i skoven eller i haven – det er fordybelse, 
eksperimenter, respekt og kendskab til miljø, erfaringen med a rstider og vejr. Derudover møder 
børnene voksne, der viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen. De 
tilegner sig nye sproglige begreber og lyst til at deltage gennem en undersøgende tilgang 

 

Stig Brostro m fokuserer pa  den naturvidenskabelige tilgang hos sma  børn, der handler om at 
undre sig og stille spørgsma l. Han pointerer at voksne ikke behøver at levere et færdigt svar. De 
skal bare vide nok til at kunne ga  med pa  barnets spørgsma l, til at kunne støtte det i at undersøge 
det emne, det er nysgerrigt efter at vide mere om. Na r det handler om helt sma  børn, er det fx ved 
at være opmærksom pa  kropssprog og hverdagens detaljer. Brostro m fremhæver at 
naturvidenskab i børnehøjde ikke kræver videnskabelige uddannelser eller store investeringer i 
udstyr. Man kan komme langt med sma  pædagogiske virkemidler. Hvis man kan fange det 
pædagogiske øjeblik, na r vandet pludselig ikke kommer ud af vandhanen, som det plejer, eller na r 
lyset skinner ind ad vinduet pa  en mærkelig ma de, sa  er man allerede godt i gang med at arbejde 
med natur og naturfænomener og en naturvidenskabelig tilgang. 
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Mål  

Vi inddrager ma l fra følgende lærerplanstemaer: 

Natur og naturfænomener. 

Mål 

At børnene udvikler respekt og forsta else for- og oplever glæden ved – at være i naturen. 

Læringsma l. 

3-5 a rige. 

Børnene eksperimenterer med a rsag – virkning – sammenhænge 

0-2 a rige. 

Børnene er opmærksomme pa  naturfænomener. 

 

Sociale kompetencer. 

Ma l. 

At børnene fa r erfaringer med at være aktive deltager i fællesskabet. 

Læringsma l. 

3-5 a rige 

Børnene leger med andre og eller løser opgaver sammen 

0-2 a rige. 

Børnene indga r i fællesskaber, viser nysgerrighed, tager initiativ til kontakt. 

 

Sproglig udvikling. 

Ma l. 

At børnene udvikler deres sprog ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter 

Læringsma l. 

3-5 a rige. 

Børnene forsta r og afstemmer sproget situations uafhængigt 

0-2 a rige. 

Børnene spørger om nye ord for hvad tingene er. 

 

Børnemiljøvurdering: fokus på det fysiske og det psykiske børnemiljø. 

Vi voksne er med til at sikre det gode psykiske børnemiljø ved at varetage tryghed, tillid og 

rummelighed i aktiviteten. Projektet omkring pilehytten er med til at bidrage til at styrke 

fællesskabet og venskaber blandt børnene fordi de er fælles om et projekt. 
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Pilehytten giver ogsa  børnene positive og udfordrende sanseoplevelser, hvor de ba de kan 

føle, se og lugte pilen na r de arbejder med den og na r de leger i hytten.  

 

Inkluderende fællesskaber 

Gennem inkluderende fællesskaber skal alle børn kunne deltage pa  trods af deres udfordringer. Da 

det er en vokseninitieret aktivitet, og vi som voksne er med i forløbet, kan vi i vores samlinger og 

senere pa  legepladsen, tage ha nd om de børn, der oplever udfordringer med at deltage i 

aktiviteten. 

Gennem tillid og respekt møder vi børnene der hvor de er og opmuntrer dem til deltagelse. I 

samspillet børn og voksne, skaber vi et læringsmiljø, hvor Natur, naturfænomener, Sociale 

kompetencer og Sproglig udvikling, udfolder sig, sa  alle pa  trods af alder og forma en kan deltage. 

 

 

Tegn 

At børnene viser interesse for projektet. 

At børnene holder øje med pilene i vandet ogsa  na r der ikke er samling. 

At børnene husker hvad vi snakker om ved samlingerne omkring pilene. 

At store og sma  hjælper hinanden, na r vi planter. 

At børnene bruger deres sprog, til at genfortælle det vi laver ba de i børnehaven og derhjemme.  

 

Tiltag 

Vi informerer børnene om projektet ved en samling.  

Vi klipper pilegrene og sætter dem i vand. 

Pilegrenene sta r fremme i børnehaven, vi har dem med til samling, og snakker om hvad der sker 

med grenene, tirsdag og torsdag. 

Na r pilene har rødder plantes de ud i pilehytten. 

Der skal vandes jævnligt, alle deltager. 

 

Evaluering  

Vi har gennem de 4 uger projektet har varet, evalueret med børnene hver fredag ved samling. 

Vi har spurgt forældrene, hvad børnene har sagt om projektet derhjemme og der er hængt 

dokumentation op pa  tavlen, sa  forældrene kunne følge projektet. 
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Godkendelse af læreplan 

Læreplanen godkendes af administrationen i Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

VURDERING AF LÆREPLAN 

Læreplanen er vurderet af  

            Godkendt  

            Ikke godkendt 

 

Den 01/11 - 2016  

 

Opvækst og Læring - afd. Dagtilbud. 
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Bilag 1 

 

 

 

 

 

 

Det er svært na r jakken vender forkert, 

men Peter vurderer situationen, og 

finder en løsning. 

 

 

 

 

Juliane hjælper Kristian, sin bedste ven. 

 

Na r man selv er lynhurtig, kan man na  

ogsa  at hjælpe Lauge, hvor blusen er ga et 

i kludder.

 

Ella Maria synes man skal ud i undertrøje 

og regnjakke, pa  trods af det gode vejr

 

Vi samles i garderoben til pa klædning.

 

Morgan synes det er sa  svært at fa  sko pa , 

sa  Emma giver en ha nd. 
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Bilag 2 

 

 

  

 

 

Det første hus der bygges -  Sigrid og 

Lauge i køkkenet. 

 

Der samles kasser og der bygges, alle ma  

smøge ærmerne op og hjælpe. 

 

Husene er færdige og alle er flyttet ind, 

og der er brug for vand til madlavning. 

 

Alle deltager og  ba de sma  og store er 

flittige med kørsel af mælkekasser. 

 

Der skal bygges flere huse, sa  der 

indsamles kasser, ba de pa  cykler og ga -

ben. 

 Hvem kan have flest pa  cyklen, vi har 

travlt. 
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Bilag 3 

 

 

 

  

 

 

Karl vil være helt sikker pa  at der er 

rødder pa  grenene. 

 

Det ser mærkeligt ud med blade pa  

planterne i det kolde fora r. 

 

Vi hænger gult ba nd om planterne, sa  vi 

husker at passe pa  dem. 

 

Linnea og Juliane graver huller til 

planterne.

 

Pilene har nu været i varmen i 

børnehaven et stykke tid.

 

Vores syriske pige Talla syntes det er 

mærkeligt at vi tager grenene ind i 

børnehaven.

 


