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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Hvem er vi? 

 

Børnehuset Baunevangen er placeret centralt i Hvidovre. Bygningen er fra 1950’erne, og har altid været 
daginstitution. I en årrække rummede den både vuggestue, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. I 2011 
rykkede fritidshjem og – klub ud, og huset blev renoveret, bl.a. med nyt køkken. Herefter åbnede Børne-
huset Baunevangen som den integrerede institution den er i dag. 
Baunevangen rummer ca. 150 børn og vi er ca. 45 medarbejdere i alt. Ofte har vi også studerende fra 
pædagoguddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen. 
Huset er delt i 4 afdelinger: 
Dalen som rummer 4 vuggestuegrupper og en minibørnehavegruppe. 
I vuggestuegrupperne er de 12 børn på hver stue, 
Minibørnehaven er en fleksibel mellemgruppe for nogen af de ældste vuggestuebørn og yngste børneha-
vebørn. Der er 12 børn i gruppen, og hvert barn går i minibørnehave 6 mdr. Hver tredje måned er der 6 
børn som rykker videre til børnehaveafdelingerne, og så flytter der 6 børn fra vuggestuegrupperne til mi-
nibørnehaven. På den måde undgår vi at skifte hele børnegruppen på én gang, men har hele tiden en 
gruppe børn som er bærere af minibørnehave-kulturen. 
Engen som er vores ene børnehaveafdeling. Her er de 2 grupper med ca. 22-24 børn på hver stue. 
Skoven som er vores anden børnehaveafdeling. Her er de 2 grupper med ca. 22-24 børn på hver stue. 
Hjortene som er vores specialgruppe. Der går 12 børn hos Hjortene, som alle har specialpædagogiske be-
hov. Hjortene rummer børn med mange forskellige slags behov og udfordringer. Det kan bl.a. være børn 
med autisme, mental retardering, ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller andet. Det er dog 
ikke et krav at man skal være udredt eller have en diagnose, for at få en plads i Hjortene. Børnene visite-
res til Hjortene af Hvidovre kommunes centrale visitationsudvalg. 

Baunevangen er et stort hus! Ud over grupperummene, rummer huset også en lang række rum, som fun-
gerer funktionsopdelt, og som giver gode muligheder for at dele børnene i små grupper i løbet af dagen. 
Der er bl.a. to rytmiksale, krea-rum, sanse-rum, læselegs-rum mv. 
Også på vores legepladser har vi god plads, og masser af udfoldelsesmuligheder. Dalens legepladser er 
bl.a. indrettet med hængekøjer, gynger, bakker, sandkasse, balancebane og rutsjebane. Børnehavens le-
gepladser er bl.a. indrettet med shelters, sandkasse, bålplads, cykelbakker, klatretårn og gynger. 

I Baunevangen er der plads til forskelligheder. Den daglige organisering og pædagogik er differentieret 
og tager både udgangspunkt i de forskellige børnegrupper, og personalets forskellige kompetencer. 
Vi har selvfølgelig en pædagogisk rød tråd, som ligger i et fælles grundlæggende børnesyn, at vi stræber 
efter at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet hver dag og en anerkendende tilgang. 
Vi har også fokus på sansemotorik som en del af vores fælles pædagogiske grundlag. Sansemotorik er et 
samspil mellem sanser, krop og hjerne, og er grundlæggende for vores bevægelser, adfærd, reaktioner og 
følelser. Vi tænker sansemotorik ind i alle dele af hverdagen, både rutiner, voksenstyrede aktiviteter og fri 
leg. 

I Baunevangen efterlever vi værdierne dialog, engagement og åbenhed. 
Vi går i dialog med hinanden for at blive inspireret og få flere perspektiver. Vores relationer bygger på 
tillid og respekt, og vi bruger vores forskelligheder til at kvalificere den pædagogiske praksis. 
Vi går i dialog med forældrene, for i samarbejde at skabe de bedste forudsætninger for børnenes trivsel 
og udvikling. 
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Vi går i dialog med tværfaglige samarbejdspartnere for at blive klogere på særlige områder eller speci-
fikke problematikker omkring et barn. 
Vi udviser engagement i vores daglige arbejde, fordi vi arbejder fagligt og professionelt. Vi tager ansvar 
i dagligdagen, og er nysgerrige på vores medmennesker. 
Vi udviser åbenhed fordi vi møder hinanden og verden med et åbent sind, så nye forståelser, vinkler og 
perspektiver opstår og kan bane vejen for nytænkning. Vi tør tage beslutninger, der handler om at gøre 
noget andet, prioritere og holde op med at gøre det, der ikke er vigtigt. 
Vi udvikler os i samspillet med andre, og vi ser værdien i at søge fællesskabet på tværs af fagligheder. Vi 
arbejder derfor tværfagligt og tværorganisatorisk. På den måde styrker vi sammenhængskraften, vores 
fælles identitet og kerneydelsen. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 
 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

  

 
 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 
hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
 

Børnesyn: 
Vores grundlæggende børnesyn baserer sig på at alle børn skal føle sig set, mødt og anerkendt. 
Alle børn er ligeværdige, og skal mødes der hvor de er både ift. deres følelser, kognitive udvikling og 
grundlæggende forudsætninger. Samtidig er vi opmærksomme på at udfordre børnene og ’puffe pas-
sende’ til deres udvikling, så de bevæger sig videre indenfor deres nærmeste udviklingszone. 
I Baunevangen er der plads til at børn er forskellige, og har brug for noget forskelligt. Vi giver plads til 
forskellighederne og møder alle børn med positive forventninger og anerkendelse. Vi tror på at der altid 
er en mening for barnet bag dets handling, og derfor møder vi børnene nysgerrige. 
Børn har krav på masser af tryghed, nærvær og omsorg. Disse ting skaber trivsel, som er en grundlæg-
gende forudsætning for at børn kan udvikles og lære. 

Praksiseksempel: 
En dreng på 3 år er lige startet i børnehaven. Der er forskellige lege i gang på stuen, hvor børnene er i 
mindre grupper og opslugte af hver deres leg. To ældre drenge sidder ved bordet og leger med nogen 
figurer og et dukkehus. Den nye dreng går hen til bordet, kigger på de to andre, og tager en figur ud af 
hånden på den ene dreng. Drengen siger til den voksne i en forurettet tone ”han driller, han tager mit 
legetøj”. Den voksne svarer ”jeg tror ikke han driller. Han synes nok det ser spændende ud, det I leger 
med, men han er ny i børnehaven, så han ved ikke helt hvordan man skal opføre sig endnu. Kan I ikke 
vise ham, hvordan man leger sammen?” Det vil de to drenge gerne, og spørger den nye dreng om han 
vil sidde med ved bordet. Det vil han gerne, og legen fortsætter med alle 3 drenge. 

Pædagogisk refleksion: 
Den voksne kigger bagved den nye drengs handlinger og finder hans intention. Ved at sige ”jeg tror ikke 
han driller” italesætter hun intentionen over for alle drengene, og udvikler deres bevidsthed og forståelse 
for sig selv og hinanden. Ved at inddrage de større drenge i ’opdragelsen’ af den nye dreng, styrker hun 
både deres indbyrdes relationer, men også de større drenges personlige udvikling. De vokser ved at få 
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ansvar og skulle agere rollemodeller. For den yngre dreng kan det også have en positiv betydning at 
han bliver hjulpet af andre børn som han er ligeværdig med, fremfor at blive belært af en voksen. Den 
voksne bruger sin definitionsmagt til at positivt positionere alle børnene. 

 

Dannelse og børneperspektiv: 
I Baunevangen forstår vi dannelse, som at støtte børnene i at få en indre personlig rettesnor, som de kan 
agere efter i deres liv, både når de skal træffe personlige valg og indgå i et fællesskab og et samfund. 
Dannelse er en livslang proces men i daginstitutionen skaber vi grundlaget for processen. 
Vi ønsker at børnene i Baunevangen skal lære om og have respekt for de normer og værdier, som sikrer 
at mennesker kan færdes sammen i et samfund. De er bl.a. nogen af de værdier som også ligger i vores 
børnesyn såsom anerkendelse, respekt, hensynsfuldhed og ligeværd. 
En dannelsesproces handler også om at lære balancen mellem individet og fællesskabet. Der skal være 
plads til individets behov og ønsker, og samtidig skal der skabes et fællesskab hvor deres vises hensyn og 
rummelighed. 
Børnene skal have medindflydelse på den daglige pædagogiske praksis. Børnenes holdninger og menin-
ger skal høres og tages alvorligt. Det er med til at styrke deres selvværd og respekt for hinanden. Ved at 
få indflydelse oplever børnene at de bidrager til fællesskabet. 

Praksiseksempel: 
I vuggestuen leger en gruppe børn på en af stuerne. En pige (Ida) løber rundt med en bold, kaster den, 
løber hen og samler den op og kaster den igen. En anden pige (Lea) tager bolden da den ligger på gul-
vet. Ida begynder at græde og rækker ud efter bolden. Den voksne kommer hen til pigerne og siger 
”Hov kom du til at tage bolden som Ida leger med? Du skal lige give den tilbage, for Ida er ikke færdig 
med at lege med bolden”. Ida får bolden af Lea, hvorefter Ida går hen og finder en anden bold, kommer 
tilbage med den og rækker den til Lea. Den voksne siger ”Du fandt lige en anden bold til Lea, hvor var 
det sødt af dig”. 

Pædagogisk refleksion: 
Her er Ida og Lea i gang med de første skridt i deres dannelsesproces. De lærer noget om at andre godt 
kan have noget man selv gerne vil have, men man kan ikke bare tage det, for så bliver den anden ked 
af det. De lærer også noget om at sætte sig ind i andres følelser og er i gang med at udvikle empati. 
Gennem empatien lærer de også noget om at hjælpe og glæde andre. 

Praksiseksempel: 
En gruppe børn og voksne er taget på tur i parken. De har plastikposer med, for de skal samle blade til 
bladkranse. På turen finder nogen af børnene ud af at man kan løbe med poserne, så der kommer luft i 
og de dermed minder lidt og drager man flyver med. Så finder nogen af børnene på at puste luft i po-
serne mens der ligger blade i, og de synes det ser flot ud når bladene hvirvler rundt i posen. Så er der no-
gen andre børn der kommer til at tænke på at man kan komme andet i poserne. De finder en vandpyt 
og samler vand op i poserne. 

Pædagogisk refleksion: 
De voksne har lavet en pædagogisk ramme ved at tage børnene med på tur, med det formål at samle 
blade. Undervejs bliver børnene optagede af at eksperimentere med poserne. De voksne følger børnenes 
spor ved at lade dem udforske. De voksne har også mulighed for at bygge videre på børnenes oplevel-
ser, idet de snakker om hvordan bladene ser ud når de hvirvler rundt i posen, og hvorfor vand er tun-
gere end blade. 
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Leg: 
Legen er et af de vigtigste aspekter af et barns liv. Legen er grundlæggende for børns udvikling både 
personligt og socialt. Det er gennem legen at børn har mulighed for at eksperimentere, prøve grænser 
af, blive klogere på sig selv og andre, udvikle fantasi og nysgerrighed. 
I Baunevangen foregår der leg på mange måder. Nogle gange er det de voksne der er styrende i legen, 
de guider og støtter børnene. Andre gange er det børnene der er styrende i legen. I disse tilfælde er de 
voksne nogle gange med i legen, og kan være understøttende eller den praktiske gris der henter flere 
tæpper og stole til hulen. Andre gange holder de voksne sig lidt på afstand af legen, fordi vi mener, at 
det er vigtigt for børnene selv at prøve at stå på egne ben af og til, og prøve grænser af. 
Med det in mente skaber vi, med god samvittighed, rum for fri leg, hvor vi er særligt opmærksomme på 
at alle trives i legen, og om det er nødvendigt at vi hjælper, støtter og guider. 
I Baunevangen er der også både lege hvor der skal være plads til alle, og lege hvor det er okay at sige 
fra til at have flere med. Det er vigtigt at børnene lærer at sige fra overfor hinanden på en god måde, 
samt lærer at håndtere at få et nej. 
Alle børn har ret til at indgå i legefællesskaber, og det er de voksnes ansvar at sikre at alle børn har 
gode legerelationer. 
Det er bl.a. også igennem legen at vi har mulighed for at lave relationsarbejde. Ved at deltage i børne-
nes lege styrker vi vores relation til dem. Vi opbygger samhørighed, tilknytning og tillid når vi leger med 
børnene. Vi styrker også børnenes indbyrdes relationer gennem leg. Det gør vi på mange måder; 
Ved at sætte børnene sammen i nye legekonstellationer, så de får øjnene op for nye venner. Ved at un-
derstøtte allerede gode venners relation. Ved at tydeliggøre alle børnenes bidrag til legen, så f.eks. de 
børn der kun deltager perifært eller bliver italesat som dem der driller, bliver positioneret anderledes. 

Praksiseksempel: 
Det er eftermiddag i børnehaven og børnene er i gang med forskellige lege. To drenge har svært ved at 
finde ud af hvad de skal lave. De ’flakker’ lidt rundt, får skubbet til nogen magneter nogen andre sidder 
og bygger med, og er rastløse. En voksen spørger dem ”Hvad skal I lave drenge?”. Det ved drengene 
ikke, og den voksne foreslår at de bygger en togbane. Det vil drengene gerne, og i fællesskab går den 
voksne og drengene i gang med at bygge. Togbanen vokser sig større og større, og langsomt kommer 
der flere og flere børn til, fordi de bliver imponerede over den store togbane som efterhånden fylder det 
meste af stuen. Nogen børn vil gerne køre hele banen rundt og andre børn skaber en leg omkring en del 
af togbanen. 

Pædagogisk refleksion: 
Nogle gange kan børn have svært ved at komme i gang med og fordybe sig i en leg. De kan have svært 
ved at vælge mellem de mange muligheder. I eksemplet kommer de to drenge til at blive forstyrrende 
for de andre børns leg, fordi de er rastløse og flakker rundt. Den voksne får øje på at drengene har brug 
for hjælp til at komme i gang med en leg. Den voksne går med i legen med at bygge togbanen, for at 
kunne understøtte legen, og hjælpe drengene med at forblive i legen. Efterhånden udvikler legen sig, og 
der kommer flere og flere børn med. Det bliver en leg som på én gang er fælles, fordi alle bygger tog-
bane, men som samtidig også rummer forskellige lege fordi børnene skaber deres egne fantasilege om-
kring togbanen. På den måde bliver børnene også inspirerede af hinandens leg. Flere af børnene får en 
oplevelse af flow fordi togbanen og legen udvikler sig flydende. 

 

Læring: 
I Baunevangen forstår vi børns læring som mange ting. Læring handler om at børnene tilegner sig kom-
petencer, erfaringer, viden og handlemuligheder. Børn lærer kropsligt og sanseligt og gennem egne erfa-
ringer. 
I den tid et barn går i daginstitution skal det nå at lære mange ting. Barnet skal lære noget om sig selv; 
hvem er jeg, hvad kan jeg lide, hvor går mine grænser. Det skal lære noget om sociale relationer og spil-
leregler. Det skal lære selvhjulpenhed, udvikle sine motoriske færdigheder og udvide sin forståelses- og 
begrebsverden. 
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For at lære har børn brug for at udforske, eksperimentere og stille spørgsmål. Børn lærer gennem kom-
munikation og relationer og igennem den respons de får fra deres omverden. 
Det er i barnets første 6 år, at fundamentet for al videre læring og udvikling skabes, og vi ønsker at 
sende Banunevangens børn afsted med de bedst mulige forudsætninger. Vi ønsker at skabe livsduelige 
børn, som er klædt på til at gå videre ud i livet. For os handler læring også om at stimulere børns med-
fødte nysgerrighed, så de har lyst til at undersøge og lære nyt. 
Samtidig er det en vigtig pointe for os, at vi ikke kan arbejde med børnenes læring alene. Den vigtigste 
arena i et barns liv er hjemmet, og vi mener derfor at læring sker i et samspil mellem hjemmet og dagin-
stitutionen. 
Børn lærer noget hver dag og gennem hele dagen. Der er potentiel læring i alle situationer, og derfor 
har vi fokus på alle aspekter af en dag. For børnene er der både læring i at være med til at ordne va-
sketøjet, fylde toiletpapir op, selv tage sit tøj på, se at ens ven bliver glad når man henter hans bam-
seven fordi han slog sig eller se at malingen altid bliver brun når man blander alle farverne sammen. 
Særligt legen er betydningsfuld ift. børn læring. Det er gennem legen at børnene har mulighed for at 
lære både om sig selv og andre. De får øvet deres sociale kompetencer, får prøvet egne grænser af og 
kan bearbejde erfaringer. 

Praksiseksempel: 
En gruppe børn fra vuggestuen er afsted i Brøndbyskoven en gang om ugen. Det er de samme børn der 
er med hver uge, i 12 uger. Fra uge til uge kan de voksne se hvordan børnene udvikler sig og erfarer. I 
starten snubler børnene let over smågrene og ujævnheder i skovbunden. Når de falder tager de ikke rig-
tig fra med armene, og lander med hovedet nede i skovbunden, men efterhånden bliver de mere sikre 
på benene og hvis de snubler tager de fra med armene. I en periode er der mange frøer i skoven, og bør-
nene snakker om på vej i cyklerne, at de skal ud og finde frøerne igen. 
Børnene finder nogen yndlingsaktiviteter som de opsøger igen og igen når de kommer i skoven. Det er 
f.eks. en træstamme der kan vippe, et hul man kan kaste grankogler i og lign. 

Pædagogisk refleksion: 
Der er et kæmpe læringspotentiale i den ugentlige skovtur. For børnene er det betydningsfuldt at de 
kommer afsted flere gange, og hver gang til det samme område. De danner erfaringer med hvad sko-
ven er og hvad den har af muligheder. De lærer at træstammer er glatte når det er vådt, og at skoven 
har en cyklus som hænger sammen med årstiderne, for pludselig var frøerne væk igen. Også motorisk 
lærer og udvikler de sig, hvilket er særligt tydeligt i den progression der er i, at de i starten nemt snubler 
og ikke får taget fra når de falder, til at de bliver mere sikre på benene, kan gå på ujævnt underlagt, 
og at de har lært at tage fra med armene hvis de endelig falder. 
Børnene opnår en følelse af samhørighed og fællesskab fordi de er afsted med de samme børn hver 
gang. De får øjnene op for hinanden, og bygger videre på deres relation hjemme i institutionen, hvor de 
oftere opsøger hinanden. 

 

Børnefællesskaber: 
Mennesker er grundlæggende sociale, og i Baunevangen har alle børn ret til at være en del af et fælles-
skab. Børn skal opleve at de hører til i et fællesskab og at de er betydningsfulde for andre. 
Fællesskaber kan være både små og store, og nogen børn foretrækker at lege med mange forskellige, 
og andre har færre udvalgte legekammerater. I Baunevangen er der plads til begge dele. 
Samtidig er vi opmærksomme på at tilbyde børnene nogen fællesskaber, som de ikke nødvendigvis selv 
ville opsøge, fordi vi mener der kan være et positivt udviklingspotentiale for børnene. Det kan f.eks. 
være nogen børn hvor vi kan se at de har de samme interesser, men som ikke naturligt søger hinanden i 
leg. Der sætter vi børnene sammen i voksenstyrede aktiviteter, for derigennem at åbne børnenes øjne 
for hinanden. 
Vi er opmærksomme på at skabe fællesskaber hvor der er plads til alle, og hvor man viser respekt for 
hinanden. 
I et fællesskab er der en balance mellem individet og fællesskabet. For os betyder det at børnene skal 
lære at vise hensyn og give plads til forskelligheder. Så når vi f.eks. leger ’Lille hund’, øver vi med bør-
nene at alle skal have lov til at prøve, og man kan ikke bare forlade legen når man har haft sin tur, for 
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der er også nogen andre som glæder sig til at prøve. Samtidig skal der også være plads til at børnene er 
forskellige, og nogen kan måske ikke lide at komme ind i rundkredsen eller at skulle gø som en hund. I 
sådanne tilfælde tilpasser vi legen og fællesskabet, så der er plads til alle. 

Praksiseksempel: 
En gruppe børnehavebørn er udenfor og leger en voksenstyret fangeleg. De ældre børn er højere og kan 
løbe hurtigere, og det er derfor hele tiden de yngste børn der bliver fanget først. På et tidspunkt ændrer 
den voksne derfor legen, og sætter børnene sammen i par, et ældre og et yngre barn sammen. Hun for-
tæller dem at de ældre børn skal hjælpe de yngre fordi de er gode til at løbe stærkt. Legen fortsætter, 
de ældre børn er gode til at holde de yngre i hånden og følge med i deres tempo, og det er nu mere for-
skelligt hvem der bliver fanget først. 

Pædagogisk refleksion: 
Den voksne får øje på at det ikke er alle børn der synes det er sjovt at være med i legen. Ved at ændre 
rammerne for legen, lærer børnene noget om at man er forskellige, og at der skal være plads til alle. 
Samtidig bliver børnene også ansvarlige for hinanden. De ældre lærer at tage ansvar for dem yngre og 
hjælpe dem. Og de yngre gør sig umage for at følge med og være en god makker. 
Ved at den voksne ændrer legen forlænger hun også fællesskabet, for hvis ikke hun havde gjort noget 
andet, ville de yngre børn hurtigt være faldet fra. 
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Pædagogisk læringsmiljø 
 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 
at trives, lære, udvikle sig og dannes? 
 

Den styrkede læreplan baserer det pædagogiske læringsmiljø på nogen strukturelle og processuelle pa-
rametre. 
De strukturelle parametre handler om personalets uddannelse og kompetencer, børnegruppernes stør-
relse, fysiske rammer og normering. 
I Baunevangen har vi to pædagoger og en medhjælper eller pædagogisk assistent på alle stuer. Derud-
over har vi ofte to studerende i huset. Den ene er i specialpraktik hos Hjortene, og den anden studerende 
kan skifte mellem at være i børnehaven eller vuggestuen. Vi har også jævnligt PAU-studerende (pæda-
gogisk assistent studerende). De studerende erstatter aldrig en fastansat, men fungerer som en opnorme-
ring til gruppen. 
I perioder med mange børn i børnehaven har vi også en flyver tilknyttet hver afdeling. 
I vuggestuen har vi pt. tildelt puljemidler fra staten som er målrettet mere pædagogisk personale til sår-
bare og udsatte 0-2 årige. For puljemidlerne har vi ansat 4 pædagoger, som indgår i normeringen i vug-
gestuen. 
Vi efterlever Hvidovre kommunes målsætning om at 60% af personalet er uddannede pædagoger og 
40% er medhjælpere. 
Pædagogerne har en uddannelse og en faglig viden som de bringer i spil, men i den pædagogiske hver-
dag arbejder alle ligeværdigt. Alle medarbejdere i Baunevangen har en lang række pædagogiske kom-
petencer, og vi arbejder alle mod at skabe en daginstitution af høj kvalitet. 
I Dalen er der 4 vuggestuegrupper og en minibørnehave. I både vuggestuen og minibørnehaven er der 
12 børn på hver stue. I Engen og Skoven som er børnehaveafdelinger med to grupper i hver afdeling, er 
der 22-24 børn på hver stue. Hos Hjortene som er en specialgruppe, er der 12 børn. 
I Baunevangen har vi gode fysiske rammer, med mange muligheder for at skabe differentierede læ-
ringsmiljøer. Vi har en del funktionsindrettede rum såsom rytmiksale, sanserum, krearum, læserum og 
klatrerum. Derudover har vi også en række multifunktionelle rum, hvor indretningen er fleksibel og kan 
tilpasses både aktiviteten og børnegruppen. 
Vores legepladser er store og indrettet differentieret. På børnehavens legepladser er der shelters som gør 
det muligt at skabe et inderum i uderummet, og flytte aktiviteter, som traditionelt laves indenfor, ud. 
I indretningen af vuggestuens legeplads har vi i de senere år haft fokus på sansemotorik og skabe mulig-
heder for at børnene kan rulle, trille, gynge i hængekøjer, gå på bakker osv. 
De processuelle parametre handler om samspil, relationer, dagens rytme og pædagogiske intentioner. 
I Baunevangen har vi fokus på at skabe et flow gennem dagen, som skaber naturlige læringsmiljøer. Vi 
starter morgenen roligt, evt. med morgenmad for nogen børn. Her tilbydes der rolige aktiviteter såsom 
puslespil eller lign. som er en god måde for mange børn at komme i gang med dagen på. Vi ønsker også 
at skabe en stemning, som understøtter gode afleveringssituationer. Det skal være rart for både foræl-
dre og børn at aflevere. 
Morgenstunden glider over i formiddagssamlingen, hvor man får en bid mad og samler sig som gruppe. 
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Formiddagsmaden er også et læringsmiljø, hvor der er mulighed for at have fokus på samspil, kommu-
nikation og forberede børnene på hvad der skal ske i løbet af dagen. 
Formiddagene bruges på voksenstyrede aktiviteter. De voksenstyrede aktiviteter ligger primært om for-
middagen af flere grunde. Dels er der mest personale på arbejde om formiddagen, så det er her vi kan 
dele børnene i flest små grupper. Det er også om formiddagen af børnene er mest friske og modtagelige 
overfor nye ting. 
Efter formiddagens voksenstyrede aktiviteter er der frokost. Hele måltidet er et læringsmiljø fyldt med 
potentialer. F.eks. er børnene med til, på skift, at hente maden og præsentere den for deres venner. Der 
er fokus på selvhjulpenhed, kommunikation, sociale kompetencer og madmod. 
Efter frokost er det for nogen børn tid til bleskift og middagslur og for andre er det tid til en tur på lege-
pladsen. Også disse situationer anser vi som læringsmiljøer, hvor vi bl.a. har fokus på kommunikation, 
selvhjulpenhed og samspil. 
Efter frokost og resten af dagen er det den børneinitierede leg der er i fokus. Her går børnene forrest og 
kan vælge hvad de gerne vil lave. Som voksne har vi øje for om alle børnene er en del af en leg og et 
fællesskab – hvis børnene selv ønsker det. Nogen børn har også brug for at trække sig lidt fra andre og 
have en stille stund. Det giver vi plads til, og skaber et læringsmiljø som tilgodeser barnets behov. Det 
kan f.eks. at få sat en foldemadras op, og sidde fordybet med magneter. 
I middagsstunden og om eftermiddagen laver de voksne tilbudsaktiviteter. Det forstår vi som aktivite-
ter, som børnene selv kan vælge om de vil deltage i. Det kan f.eks. være at man spiller spil, bygger en 
forhindringsbane, læser en bog, bruger Fri For Mobberi materialet og meget andet. 
På tværs af alle dagens læringsmiljøer møder de voksne børnene med anerkendelse, ligeværd, nærvær 
og positive forventninger. 
Vi ønsker at skabe læringsmiljøer som er inspirerende og positive for børnene. Børnene skal føle sig 
trygge, og have mod på at udforske egne grænser og formåen  
Vi drøfter og evaluerer jævnligt vores pædagogiske læringsmiljøer. Det gør vi i daglige drøftelser, på af-
delingsmøder og til personalemøder. Det gør vi for at sikre at vi hele tiden tilrettelægger læringsmiljø-
erne ud fra børnegruppens behov, og vi er opmærksomme på at disse behov ændrer sig løbende. 

Gode og kvalitetsfyldte læringsmiljøer har en god balance mellem vokseninitierede aktiviteter, rutiner 
og børneinitierede aktiviteter. For os betyder det at alle dage rummer alle tre aspekter for børnene, og 
vi tænker leg og læring ind i alle elementerne. 
Det vil vi gerne eksemplificere i følgende praksiseksempler: 

Praksiseksempel – vokseninitieret læringsmiljø i vuggestuen: 
Det har været frostvejr i nogen dage, og de voksne ved at det vil blive frost igen om natten. Sammen 
med børnene finder de forskellige forme til sandleg. De fylder formene med kviste, sten og andet bør-
nene finder og hælder vand i dem. Derefter gemmer de formene under en stor plastiksnurretop, så der 
ikke er nogen der kommer til at vælte dem. Resten af dagen løfter børnene på låget sammen med de 
voksne og kigger til formene der er fyldt med vand, børnene er meget optaget af at løfte og kigge. 
Næste dag går de igen ud og kigger under snurretoppen, og nu er vandet frosset med kvistene og ste-
nene i. Børnene og de voksne undersøger i fællesskab formene, taler om isen og mærker på den. Taler 
om at i går var det vand og i dag er det blevet til is. 

Pædagogisk refleksion: 
De voksne udnytter vejret til at skabe et læringsmiljø med fokus på naturfænomener. Børnene er endnu 
ikke bekendt med fænomenet frost, og de voksne inddrager børnene i hele processen. Det starter med 
at være en voksenstyret aktivitet, men som ender med at strække sig over hele dagen, fordi børnene 
bliver optagede af det. Børn sætter pris på gentagelser, fordi det er gennem gentagelser at de stykker 
deres verdensforståelse sammen, og de voksne støtter op om børnenes optagethed ved gentagne gange 
at løfte snurretoppen og kigge ind under. 
Næste dag får børnene lov til at både se, mærke og tale om de frosne forme. På den måde skabes der 
et læringsmiljø som tilgodeser flere sanser, hvilket understøtter børnenes læring. 

Praksiseksempel – rutiner i børnehaven: 
Det er frokosttid og børnene sidder ved bordene og spiser. Da der skal øses mad op, opfordrer den 
voksne børnene til at sende skålene videre til sidekammeraten. Den voksne hælder vand op i en mindre 
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kande, så børnene selv kan hælde op i deres glas. På et tidspunkt er der ikke flere ris, og de voksne siger 
”Gå hen og spørg ved det andet bord, om de har flere ris”. Et barn går over og spørger, og får en skål 
med ris med tilbage. Undervejs er der flere samtaler i gang. De taler om hvem der henter dem, hvad de 
skal lege på legepladsen, og om hvad der er i maden. Da alle er færdige med at spise, rejser børnene sig, 
skraber deres madrester ned i en spand og sætter servicet på rullebordet. 

Pædagogisk refleksion: 
Måltider er et læringsmiljø med mange potentialer. I dette eksempel er der både fokus på selvhjulpen-
hed idet børnene selv skal øse og hælde op, og samtidig understøttes børnenes samspil også fordi den 
voksne opfordrer dem til at sende maden videre til hinanden og bede hinanden om hjælp. 
der bliver også arbejdet med sprogstimulering. Børnene øver sig i samtale og turtagning, de får udvidet 
deres ordforråd og øver sig i at lytte til andre. 
Børnene bliver inddraget i oprydningen, hvilket er et skridt i dannelsesprocessen. I og med at børnene 
skal affaldssortere og samle deres madrester lærer de også noget om madspild og bæredygtighed. 

Praksiseksempel – børneinitieret aktivitet i børnehaven: 
Det er eftermiddag og nogen af børnene får lyst til at danse. De spørger den voksne om de må få disko-
tek. Den voksne henter musikafspilleren, som også har diskolys på toppen. Den voksne sætter musikken i 
gang og børnene begynder at danse. Nogen af børnene synes det er for højt og skruer ned for lyden. No-
gen af de andre børn skruer op igen. Et af børnene siger ”nej jeg kan ikke lide at det er så højt”. Børnene 
skruer en lille smule ned, og alle bliver enige om at det er et okay lydniveau. Så vil nogen af børnene 
gerne lege stopdans og henter igen den voksne. Den voksne sætter sig og styrer musikken til stopdans. 

Pædagogisk refleksion: 
Der bliver sat gang i diskoteket på børnenes opfordring, og den voksne støtter op om initiativet. Under-
vejs skal børnene forhandle om lydniveauet, og de bliver bevidste om hinandens forskellige grænser, og 
lærer noget om at finde løsninger som tager hensyn til alle. Undervejs bliver den voksne inddraget som 
en understøttende rolle i legen, idet børnene skal bruge en til at styre stopdansen. Ved at den voksne går 
ind i aktiviteten forlænges samspillet mellem børnene fordi deres interesse fastholdes. 

Praksiseksempel – et helhedsorienteret læringsmiljø: 
I vuggestuen tager Skovbanden i skoven hele dagen. Skovbanden består af 6 børn og 2 voksne. De cyk-
ler afsted i to Christianiacykler og har mad, sovetelte, og andet udstyr med. De cykler til det samme sted 
i skoven hver gang. 
Når de kommer ud i skoven, parkerer de cyklerne og går hen til deres faste lejrsted. Undervejs kigger de 
på det børnene bliver optagede af. Det kan være en træstamme, et stort hul, nogen små dyr eller an-
det. De sætter sig ned og får lidt at spise og drikke. Derefter slår de voksne teltene op, som børnene se-
nere skal sove til middag i. Imens undersøger børnene skoven. Af og til laver de løbeleg, eller de finder 
grene som i deres fantasi bliver til dukker, hunde og alt muligt. Eller de bygger reder til dyrene eller no-
get helt andet. Nogen dage er børnene helt opslugt af deres egne lege og de voksne træder i baggrun-
den, andre dage kan de voksne mærke at børnene har brug for voksenstyring, og de sætter en aktivitet 
i gang. Det kan f.eks. være ’Find Holger’ eller en lille tur hen til en nærliggende sø. 
Når de voksne kan mærke på børnene at de er sultne sætter de sig ved teltene og får frokost. Derefter 
bliver børnene puttet i soveposer i teltene. Børnene falder hurtigt i søvn, og der breder sig en søvnig 
stemning i skoven. 
Efterhånden som børnene vågner, kommer de ud og sidder foran teltene. Nogen af dem kan have brug 
for at sidde på skødet af den voksne, under den voksnes tæppe, og langsomt vågne – eller sove 20 min 
mere. 
Når alle er vågnede, spiser de eftermiddagsmad. Derefter pakker de voksne lejren sammen, imens bør-
nene leger i skoven. Til sidst går de tilbage til cyklerne og kører hjem til institutionen. 

Pædagogisk refleksion: 
Det der først og fremmest kendetegner en dag i skoven, er flow. Børnene oplever et naturligt flow og 
sammenhæng gennem hele dagen. Turene er genkendelige for børnene, og noget de ser frem til. Det ser 
man i hverdagen fordi de snakker meget om skoven, og når de ser de to voksne som cykler i skoven, vi-
ser de med hele deres krop at de bliver begejstrede. Det ser vi som et tegn på, at det er meningsfuldt for 
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børnene. 
Når de er i skoven, går de ikke op i tid på samme måde som hjemme i institutionen. De spiser når de 
kan mærke at børnene er færdige med at lege og sultne. Det skaber nogen naturlige overgange for 
børnene. Dagene tager udgangspunkt i børnene og deres behov. Derfor kan det nogen dage tage ½ 
time at gå fra cyklerne, og ind til lejrpladsen, andre dage 10 min. De voksne giver børnene tid til at un-
dersøge og udforske. 
I skoven lærer børnene noget om naturen og dyrene. De erfarer at man skal være stille hvis man gerne 
vil se et egern, og når det har regnet, er det nemt at finde orme og snegle. Skovbunden er ujævn, og 
børnene får naturligt trænet deres motoriske færdigheder. De udvikler sig også fra gang til gang, hvor 
de f.eks. den ene gang sætter sig på numsen når de skal ned af en væltet træstamme, mens de næste 
gang, står på benene og hopper med den voksne i hånden. 
de voksne følger børnenes spor, og sætter ord på og guider undervejs. 
Børnene opnår også en følelse af fællesskab. Vi oplever at de i en tidlig alder danner relationer, og de 
bygger videre på dem tilbage i institutionen. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 
 

 
 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 
 

I Baunevangen anser vi samarbejdet med forældrene som det mest betydningsfulde ift. at skabe trivsel 
og udvikling for børnene. Hjemmet er børnenes vigtigste arena, og det er vores opgave at støtte op om 
den udvikling der skabes i hjemmet. Derfor er forældrene vores mest essentielle medspillere. 
I forhold til forældresamarbejde, arbejder vi ud fra antagelsen om ’mange bække små’. I Baunevangen 
betyder det, at det er gennem en række forskellige tiltag og handlinger, at vi tilstræber at forældrene 
samlet set oplever et godt samarbejde. Det indebærer f.eks.: 
- At vi har faste rutiner i forbindelse med overgange. Det har vi for at forældrene skal finde det trygt når 
deres barn skifter til minibørnehave eller børnehave 
- At vi jævnligt skriver nyhedsbreve som udsendes via Aula. Alle grupper skriver også jævnligt opslag, 
hvor de beskriver hvad der er sket i løbet af dagen, samt ligger billeder på Aula. Dette gør vi for at give 
forældrene et indblik i hverdagen. Både den nære hverdag for lige præcis deres barn, hvilket de får 
gennem stuernes opslag, men også et samlet blik på hvad der rører sig på tværs af hele huset, hvilket de 
får i de nyhedsbreve som ledelsen sender ud. 
- At forældrene inviteres til flere børn/voksen arrangementer hen over året. Det giver mulighed for at vi 
som personale kan have en anderledes dialog med forældrene, og samtidig får forældrene et større ind-
blik i deres børns hverdagen. For børnene er det også betydningsfuldt at vise deres forældre institutio-
nen, og det gør de med stor stolthed. 
- At der er god daglig kommunikation mellem stuepersonale og forældre. Alle forældre skal jævnligt 
opleve at have en dialog med personalet, og få nogen beskrivelser af deres barns hverdag. 
- At der afholdes årlige trivselssamtaler ifm. med TOPI-vurderinger. Hvert efterår tilbyder vi en trivsels-
samtale til alle forældre, med udgangspunkt i den seneste TOPI vurdering. Her er der mulighed for at 
forældre og personale kan tale sammen om, hvor de hver især oplever at barnet er henne udviklings-
mæssigt, og hvad der skal være fokus på i den kommende periode.  
- At vi afholder forældremøde i maj med valg til bestyrelse. Derud over foregår mødet ude på stuerne. 
Mødet er tilrettelagt sådan, så forældre der har børn i både vuggestuen og børnehaven har mulighed 
for at deltage begge steder, og dermed ikke går glip af noget. 
- At vi tager emner mv. op i forældrebestyrelsen som rører sig, for at få forældrenes perspektiv på det. 
På den måde opnår vi gensidig kendskab og forståelse, hvilket er med til at give os gode forudsætninger 
for at arbejde med børnenes trivsel og udvikling i hverdagen. 
- At vi er lydhøre og handler hurtigt, når forældrene kommer til os med bekymringer eller undring. Vi er 
bevidste om at det der er naturligt eller åbenlyst for os, ikke nødvendigvis er det for andre, som ikke er i 
institutionen hele dagen. Derfor forklarer vi gerne når forældrene undres eller har spørgsmål. Samtidig er 
det vigtigt at forældrene føler sig taget alvorligt hvis de er bekymrede for deres barn. Forældrene er ek-
sperter på deres børn. 
- At vi tilstræber en høj grad af gennemsigtighed, så vores intentioner og overvejelser bag alt hvad vi 
gør, bliver tydelige for forældrene. 
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Børn i udsatte positioner 
 

 
 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 
 

I Baunevangen er der plads til alle børn! Det betyder, at vi hver dag skaber differentierede læringsmil-
jøer, så alle børn oplever deltagelsesmuligheder i løbet af dagen. 
Vi har blik for det enkelte barn, for det er gennem vores kendskab til barnet, at vi kan møde barnet 
hvor det er og stille passende krav og positive forventninger. 
Albert Einstein sagde: Alle er genier, men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, 
vil den hele sit liv tro at den er dum. 
Det er den tankegang, om at skabe muligheder og rammer hvor alle børn føler sig kompetente og vær-
difulde, som er udgangspunktet for vores arbejde med børn i udsatte positioner. 
I praksis betyder det at vi arbejder med børnene i små grupper, at vi justerer aktiviteter, rutiner mv. så 
der er plads til de forskellige børns behov og forudsætninger. 
TOPI er et vigtigt redskab for os i arbejdet med børn i udsatte positioner. Når vi trivselsvurderer børnene 
to gange årligt, sikrer vi, at vi kommer systematisk rundt om alle børn, og får reflekteret over alle 
aspekter af deres udvikling. Det er også med til at sikre, at vi spotter tidlige tegn på mistrivsel, og der-
med kan lave en forbyggende indsats. 
I Baunevangen har vi specialgruppen Hjortene. Nogen børn har brug for læringsmiljøer, som er svære at 
skabe i en almen daginstitution. Det kan være børn som har brug for særlig høj grad af struktur, forudsi-
gelighed og guidning. En hverdag med færre sansestimuli, færre børn og bedre fysisk plads. Disse læ-
ringsmiljøer har vi mulighed for at skabe hos Hjortene, og samtidig har vi specialpædagogisk viden og 
erfaring som vi inddrager i hverdagen. De børn som bliver visiteret til Hjortene kommer ofte fra en hver-
dag der har været præget af mistrivsel, konflikter og frustrationer. Hos Hjortene har vi en normering, 
fysiske rammer og specialpædagogisk viden, som skaber nogen læringsmiljøer, hvis disse børn oplever 
trivsel, mestring og udvikling. 
At vi har Hjortene i Baunevangen, betyder også at alle børn lærer om rummelighed og tolerance. De 
erfarer at et barn godt kan være en sjov legekammerat, selvom man ikke kan tale sammen, eller at no-
gen bare har brug for mere plads og tid. 
Nogle gange er der situationer, hvor vi er i tvivl om hvordan vi bedst hjælper og støtter et barn. Så har 
vi mulighed for at trække på et tværfagligt netværk bestående af psykolog, logopæd, sundhedsplejer-
ske og familierådgiver. I det forum kan både vi og forældre få sparring fra vores tværfaglige samar-
bejdspartnere, for at finde nye handlemuligheder ift. at skabe de bedst mulige læringsmiljøer for barnet. 

Praksiseksempel – fra perifer deltagelse til fuld deltagelse: 
En dreng fra børnehaven virker af og til usikker, og kommer ofte til at fjolle for at dække over lidt lavt 
selvværd. 
En dag på legepladsen får han bygget en forhindringsbane med en bro ud store gummi legoklodser. En 
del børn kommer til fordi banen ser sjov ud, og der opstår en kø for at prøve den. I lang tid foregår der 
en aktivitet, hvor børnene står i kø, og efter tur prøver banen. Af og til går broen i stykker, og hver gang 
er drengen henne og bygge den op. Han får dermed en særlig status i legen. Nogle af de andre børn vil 
også gerne genopbygge broen, men den voksne som er understøttende på aktiviteten siger ”det er Carls 
bro, det er ham der har fundet på den, så han får lov at reparere den.” 
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Pædagogisk refleksion: 
Denne dreng er en som man skal have en ekstra opmærksomhed på, så hans usikkerhed ikke fører til at 
han havner i en udsat position. I legen med broen, oplever han, at han kan byde ind med noget sjovt og 
spændende, som de andre børn gerne vil være med til. Den voksne har blik for, at det ikke altid handler 
om at alle skal prøve det samme, og det skal være lige for alle. Ved at italesætte det som hans bro, og 
lade ham bygge den, får han er særlig status, og bliver set og anerkendt af sine venner, hvilket er med til 
at opbygge hans selvværd og selvtillid. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 

 
 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 
skaber sammenhæng til børnehaveklassen? 
 

Efter hver sommerferie starter skolegruppen op, som er for de børn der skal starte i skole året efter. 1 – 2 
gange om ugen samles skolegruppen, og arbejder med skoleforberedende aktiviteter. De øvrige dage er 
børnene med i de aldersintegrerede aktivitetsgrupper. På den måde får børnene både mulighed for at 
danne relationer til deres jævnaldrende, og vi kan arbejde med kompetencer som er målrettet deres al-
der. Samtidig får de mulighed for at dyrke relationer til deres venner som er yngre, og være i den dan-
nelsesproces det er at være ’de store’ som lærer fra sig og tager sig af ’de små’. 
I skolegruppen arbejder vi med kompetencer som underbygger skoleparathed. Det er bl.a.: 
- sociale kompetencer, herunder at forhandle i lege, selv løse konflikter, være en god ven og lign. 
- koncentration og holde opmærksomhed om en aktivitet, som ikke nødvendigvis er selvvalgt. 
- Selvhjulpenhed. 
- Begyndende trafiksikkerhed. 
- At modtage kollektive beskeder. 
- At hente en voksen hvis man har brug for hjælp, og ikke vente på at den voksne kommer af sig selv. 
- At kunne sige noget i et større fællesskab, og lytte efter når andre fortæller. 
Vi samarbejder med SFO’en på Præstemoseskolen, som er distriktsskolen. Vi er på besøg ovre på skolen, 
og de voksne fra SFO’en kommer på besøg i børnehaven. 
Vi har en række fælles aktiviteter, såsom bestemte sange og bøger, som vi laver i skolegruppen, og som 
de og laver i SFO’en. På den måde oplever børnene sammenhæng, og at der er noget genkendeligt i alt 
det nye. Det er med til at skabe tryghed når børnene starter i SFO og skole. 
I efteråret før skolestart det kommende år, holder vi forældremøde for forældrene til de kommende 
skolebørn. Det gør vi i samarbejde med Præstemoseskolen. På mødet fortæller vi om, hvad vi arbejder 
med i det sidste år, hvor børnene går i børnehave, og skolen fortæller om start i SFO/skole og gensidige 
forventninger. 
I forbindelse med efterårets trivselsvurderinger, taler vi også om skoleparathed med forældrene til de 
kommende skolebørn. I løbet af januar og februar udarbejder vi overgangsskemaer på alle børn, som er 
en kort beskrivelse af barnets udvikling og kompetencer. Skemaet gennemgås først med forældrene og 
derefter sendes de til skolen. Derefter holder vi overleveringsmøde med skolen, hvor vi overleverer rele-
vant viden om alle børnene. 
På børnenes sidste børnehavedag holder vi en stor ’diskofest’, som afslutning på deres børnehavetid. På 
det tidspunkt er børnene flyvefærdige, og vi sender dem videre ud i livet med kram, fest og farver. 
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Inddragelse af lokalsamfundet 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 
for børn? 
I Baunevangen er vi glade for at benytte lokalområdet, til at få nogen anderledes oplevelser sammen 
med børnene. Vi er så heldige at vi er tæt på mange former for natur, både skov, strand, søer og parker, 
som vi ofte tager på ture til. 
Nærområdet byder også på mange kulturelle oplevelser. Bl.a. kan vi se kunst på den nærliggende skole, 
vi benytter flittigt bibliotekets mange tilbud målrettet daginstitutioner (teaterstykker, oplæsning, bio-
graf mv.), og cirkusmuseet tager vi også jævnligt til. 
Hvidovre har også naturcentret Quark, som vi ofte besøger. Her kan børnene nyde får og høns, besøge 
trolden Trine, bestige en kæmpe bakke og spise frokost ved bålpladsen. 
Vi har haft studerende som skabte en kontakt til det lokale plejecenter. Så tog børn og voksne på besøg 
på plejecentret og sang sammen med beboerne. Det skabte stor glæde for både unge og gamle. 

Praksiseksempel – da Baunevangen lærte noget om floorball: 
I samarbejde med den lokale floorball forening, havde vi nogen eftermiddage, hvor der kom unge men-
nesker fra foreningen ud og spillede floorball med en gruppe børn og personaler. De unge satte persona-
let ind i de grundlæggende aspekter omkring floorball, og vi indkøbte udstyr, så vi efterfølgende selv 
kunne spille. 

Pædagogisk refleksion: 
Ved at invitere nogen mennesker ind i institutionen, som har en viden og nogen kompetencer som vi 
ikke selv har, udvikler vi vores pædagogiske praksis. 
For børnene er det også meget inspirerende at møde nogen som er virkelig dygtige til noget bestemt el-
ler ved en masse om et specifikt emne, såsom sport, dyr, kunst eller andet. Forhåbentlig vækker det en 
lyst i nogen af børnene, som tænker ”når jeg bliver stor vil jeg også være vildt god til…”. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 
 

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 
læringsmiljø? 
 

Vi stræber efter at integrere alle elementer af børnemiljøet i den pædagogiske hverdag. 
I vores indretning er vi opmærksomme på at skabe differentierede læringsmiljøer. Der er både plads til 
fysisk udfoldelse og store armbevægelser, rollelege, kreative udfoldelser og alt derimellem. 
Stuerne er indrettet med hensyntagen til børnegruppens alder og sammensætning. Legetøjet er tilgæn-
geligt og samlet i kasser, fordi vi mener at det inspirerer til flere lege, hvis legetøjet fremstår attraktivt. 
Det er ikke sjovt at ville lege med biler, og så skulle lede efter bilerne over det hele. 
Vi er heldige at have mange rum i Baunevangen, og en stor del af dem er funktionsopdelte. Vi har 
krea-rum, rytmiksale, rum til rollelege, sanserum, læserum mv. Ved at rummene er indrettet ud fra 
funktion, bliver det nemmere for børnene at deltage i lege og aktiviteter, fordi det bliver tydeligt hvad 
der skal ske. 
Udenfor har vi nogen store, skønne legepladser. I de seneste år har vi løbende arbejdet på at indrette 
dem efter vores sansemotoriske profil, så børnene kan blive udfordret sansemotorisk. Der er bakker, gyn-
ger, hængekøjer, jordbunker til at grave i og meget mere. I børnehaven er der bygget to store shelters, 
som giver os mulighed for at flytte en del traditionelle ’indeaktiviteter’ udenfor. 
Vi har løbende fået lavet en del gulvfolie rundt omkring i huset, som hjælper til at skabe flere forskellige 
læringsmiljøer på gangarealerne. Vi benytter også gulvfolie til at understøtte tidlig bogstav- og talinte-
resse hos børnene. 
Vi har mange klikrammer hængende i børnehøjde. De giver mulighed for at vi løbende kan skifte ud i 
de visuelle indtryk til børnene. Rammerne benyttes både til at udstille børnenes egne værker, billedkol-
lager, plakater og meget andet. På den måde kan vi introducere børnene for forskellige emner såsom 
årstider, bondegårdsdyr og meget andet. 
Vi tilstræber at indkøbe fleksible møbler til indretning, såsom reoler med hjul, borde der kan klappes op 
på væggen, flytbare skillevægge og lign. På den måde kan rummet og læringsmiljøerne nemt ændres 
efter behov, og det bliver pædagogikken der sætter rammerne for den fysiske indretning og ikke om-
vendt. 
Hensyntagen til børnenes psykiske miljø ligger til grund for al vores pædagogiske organisering og plan-
lægning. Vi tilstræber at dele børnene i mindre grupper så meget som muligt, og i sammensætningen af 
grupperne tager vi bl.a. hensyn til relationer mellem børnene, det enkelte barns behov og den samlede 
børnegruppe. Vi har øje for at alle børnene trives i deres hverdag, og støtter og hjælper dem gennem de 
konflikter som er en naturlig del af et barns udvikling. 

 

Praksiseksempel – flere lettilgængelige læringsmiljøer i vuggestuen: 
I vuggestuen kom der på et tidspunkt fokus på læringsmiljøet og æstetikken på gangen. Når man gik 
ned i børnehøjde, hang der spejle og forskellige aktivitetsrammer på væggene, men der var også en 
masse uudnyttet vægplads. Der blev indkøbt klikrammer, som blev fyldt med en masse plakater med 
forskellige temaer, såsom natur, årstider, følelsesudtryk osv.  
Der blev også indrettet et læseområde med en sofa, som gjorde det nemmere at lave dialogisk læsning 
med en lille gruppe børn. 
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Pædagogisk refleksion: 
Ved at sætte klikrammer med plakater op, skaber det flere muligheder for at have dialog og fælles op-
mærksomhed med børnene. 
Børnene bliver optagede af billederne, står og peger, og måske kan de selv sætte ord på eller den 
voksne kan gøre det, begge dele støtter den sproglige udvikling. Børnene kan også stå og være fælles 
om at kigge på et billede, de kan skiftes til at pege, og på den måde er både socialt samspil, turtagning 
og kommunikation i udvikling. Billederne kan også være udgangspunkt for andre ting, som når der er 
sne på plakaten og den voksne kigger ud af vinduet sammen med barnet, for at undersøge hvordan 
vejret er nu, eller når der er et billede af en dreng der er vred, kan man snakke om følelser. 
Selvom der er et specifikt rum indrettet til at arbejde med dialogisk læsning, viste det sig at være meget 
betydningsfuldt at indrette et læseområde centralt i vuggestueafdelingen. Læserummet ligger i en an-
den del af huset, og det kunne hurtigt blive meget omstændigt at få en gruppe børn med derhen. Nu er 
det mere tilgængeligt, og gør det muligt at lave dialogisk læsning oftere. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

 
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-
giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 
børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 
Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 
 
Alsidig personlig udvikling er en dannelsesproces, hvor igennem barnet opbygger selvværd, selvtillid, 
kompetencer og erfaringer. 
Børn udvikler sig i samspil med omverdenen, idet de spejler sig i andre børn og voksne. Det er derfor vo-
res opgave at skabe læringsmiljøer, hvor børnene møder anerkendelse og tillid, så de føler sig trygge og 
tør udforske egen formåen. 
Som voksne skal vi guide, støtte og sætte ord på børnenes oplevelser og erfaringer. Vi skal udfordre og 
motivere børnene på en passende måde, hvor vi hele tiden har deres nærmeste udviklingszone for øje. 
En del af at være livsduelig er også at lære at tackle forskellige oplevelser og følelser gennem livet – 
både de positive, negative, svære og sjove. Det er vores opgave at støtte børnene gennem disse oplevel-
ser, så de lærer at forholde sig til alle livets aspekter. 
Vi ved at alle børn er forskellige, og derfor har brug for at blive udfordret, opmuntret og guidet forskel-
ligt. For at møde det enkelte barn bedst muligt, har vi derfor brug for at opbygge nære og tillidsfulde 
relationer til børnene. 

Praksiseksempel – personlig udvikling i vuggestuen: 
Børnene har sovet til middag, og er i gang med at få tøj på efter luren. Den voksne har taget tøjet med 
ind på stuen, så der er plads til at børnene selv kan tage tøj på. En dreng tager sin bukser op, går over 
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mod den voksne og rækker bukserne frem. Den voksne siger ”Vil du gerne have hjælp til at tage tøj 
på?” Drengen rækker igen bukserne frem. Den voksne siger ”Hvis du starter med at tage fødder igen-
nem buksebenene, så hjælper jeg med at hive bukserne op”. Drengen sætter sig ned og begynder at 
tage bukserne på. Det tager tid, han skal både finde åbningen i bukserne, stikke fødderne ind og hive 
op i buksebenene. Den voksne kommer med opmuntrende udsagn undervejs såsom ”nu har du fået den 
ene fod ud, sådan!” Til sidst rejser drengen sig, bukserne er på benene og hænger nu lige under numsen. 
Han kommer igen over til den voksne, som siger ”Sådan du klarede det, nu skal jeg hjælpe dig med det 
sidste”, og hiver bukserne op over numsen. 

Pædagogisk refleksion: 
I Baunevangen har vi et ordsprog der lyder, at hver gang vi gør noget for barnet som det selv kan, fra-
tager vi barnet læring. Det er dette et godt eksempel på. Den voksne italesætter barnets initiativ om 
hjælp, og guider ham til hvordan han selv kan klare opgaven. Samtidig ved hun også at det er svært at 
få bukserne det sidste stykke op, og at drengen ikke motorisk kan det endnu, så hun tilpasser opgaven 
hans kompetencer, så det bliver en succesoplevelse. Undervejs opmuntrer den voksne drengen, så han 
ikke mister modet. Til sidst anerkender hun hans præstation og spejler hans glæde ved selv at have kla-
ret det. 

Praksiseksempel – personlig udvikling i børnehaven: 
Der skal laves pasta med kødsovs på bålet og børnene er med til at tilberede råvarerne. De sidder og 
skærer grøntsagerne ud til kødsovsen. En dreng sidder og skærer selleri og siger ”dem her kan jeg ikke 
lide”. ”Okay” siger den voksne, ”har du smagt dem før?”. Drengen svarer at det har han ikke. Den 
voksne siger ”så synes jeg du skal prøve at smage dem når maden er færdig. Nu har du selv skåret dem, 
og måske kan du lide dem”. 
Da maden er færdig og børnene sidder og spiser, opfordrer den voksne igen drengen til at smage på 
grøntsagen. Drengen smager, krøller munden sammen og siger ”dem kan jeg ikke lide!”. ”Ok” siger den 
voksne, ”men det var godt du var madmodig og smagte”. 

Pædagogisk refleksion: 
Børnene er inddraget i tilberedelsen af maden af flere grunde. De får en forståelse af ’jord til bord’ pro-
cessen, de øver sig motorisk i at skære, de lærer noget om dagliglivets rutiner og de føler stolthed og 
ejerskab ved at lave deres egen mad. 
Drengen har en antagelse om at han ikke kan lide en bestemt grøntsag. Den voksne underkender ikke 
hans udtalelse, ved f.eks. at sige det er fjollet, eller at det må han ikke sige når han ikke har smagt den. I 
stedet spørger hun nysgerrigt ind til hans udtalelse, og får ham til at tænke mere over det. Samtidig op-
muntrer hun ham til at smage, fordi hun ved at børnene ofte er mere åbne for at smage på mad de selv 
har været med til at lave. 
Da drengen smager på grøntsagen og stadig ikke kan lide den, respekterer den voksne hans svar og an-
erkender hans madmod. På den måde styrker hun både hans selvværd og selvtillid. 

Praksiseksempel – personlig udvikling hos Hjortene: 
Der er håndværkere i huset, og de borer så det larmer i hele huset. En dreng bliver forskrækket over ly-
den, holder sig for ørene, begynder at smågræde og siger ”det larmer, larmer”. ”Ja” siger en voksne, ”det 
larmer, det kan du ikke lide”. 
Larmen kommer og går flere gange og hver gang reagerer drengen på samme måde.  
I løbet af formiddagen stopper håndværkerne, og larmen er der ikke mere. Men resten af dagen udbry-
der drengen flere gange ”det larmer” og holder sig for ørerne. Den voksne siger ”ja det larmede, det 
kunne du ikke lide, men nu er det slut”. 
Da drengen bliver hentet, fortæller den voksne hans mor at der har været håndværkere, det larmede 
og drengen reagerede på det. 

Pædagogisk refleksion: 
Drengen er sensitiv over for sanseindtryk, og lyden af boremaskinen har været mere voldsom for ham, 
end det ville være for mange andre. Det ved den voksne, så hun spejler hans oplevelse og sætter ord på 
hans følelser. 
Drengen har en autisme spektrum forstyrrelse, som bl.a. betyder at han har brug for mange gentagelser 



 

23 

for at bearbejde hans oplevelser. Derfor taler han om larmen mange gange resten af dagen. Det ved 
den voksne, og derfor gentager hun sine svar til ham, fordi hun ved at han har brug for gentagelser, og 
ikke brug for nye svar, lange forklaringer eller afledninger. 
Ved at den voksne fortæller moren om dagen, klæder hun også moren på til at hun kan spejle, aner-
kende og sætte ord på sin søns oplevelse. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-
sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 
høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 
og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 
aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 
 
Børn udvikler deres sociale kompetencer i samspil med andre. I Baunevangen forstår vi sociale kompe-
tencer som at opbygge relationer, udvise empati, selv at have indflydelse på fællesskabet og lade andre 
have indflydelse. Sociale kompetencer handler om at indgå i fællesskaber og have deltagelsesmulighe-
der. Det handler også om at lære at alle er forskellige og udvise respekt og rummelighed. 
Når mennesker skal omgås hinanden, er der en række sociale spilleregler, og det er vores opgave at 
skabe læringsmiljøer hvor børnene øver og lærer disse spilleregler. Her spiller legen igen en essentiel rolle, 
da børnene gennem leg får mulig for at forhandle, opbygge venskaber og afprøve grænser. 
At lære at håndtere konflikter er en væsentlig del af social udvikling. Vi ser ikke konflikter som noget 
der skal undgås, de er en naturlig del af livet. Derfor er det vigtigt at v skaber læringsmiljøer hvor bør-
nene får mulighed for at lære at håndtere konflikter, hvilket indebærer at lære at sætte egne grænser, 
respektere andres grænser, finde kompromiser og håndtere store og svære følelser. 

Praksiseksempel – social udvikling i vuggestuen: 
En lille gruppe børn leger ved legekøkkenet. Den voksne sidder på gulvet og ’spiser’ den mad hun får 
serveret. En pige har en tallerken i hånden, som en anden pige pludselig tager ud af hånden på hende. 
Den pige der havde tallerkenen, begynder at græde. ”Hov” siger den voksne, ”den tallerken havde Julie, 
du skal lige give hende den tilbage”. Pigen der har taget tallerkenen siger ”nej!” og trykker tallerkenen 
ind mod maven. ”jo” siger den voksne, ”det er du nødt til, Julie var ikke færdig med at lege med den. 
Men måske kan du Julie, finde en anden tallerken til Kaya?” Julie samler en anden tallerken op og ræk-
ker den over mod den voksne. ”Ja lige præcis” siger den voksne, ”så kan du spørge Kaya om hun vil have 
den”. Julie rækker tallerkenen frem og hende og Kaya bytter tallerken, og legen fortsætter. 

Pædagogisk refleksion: 
Pigerne er ikke så gamle, og har endnu ikke lært den sociale spilleregel om at man ikke må tage hinan-
dens legetøj. Den voksne støtter og guider dem gennem konflikten, både ved at sætte ord på deres op-
levelser, og vi at give dem handlemuligheder, så de kan komme ud af konflikten. Hun skælder ikke 
Kaya ud, for vi ved at skæld ud ikke hjælper, det nedbryder kun børn og ødelægger deres selvværd. I 
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stedet appellerer hun til pigerne gryende empati, og begge piger kommer ud af konflikten på en god 
måde. 

Praksiseksempel – social udvikling i børnehaven: 
En gruppe pigerne leger ude på legepladsen. Først leger de i sandkassen, men efterhånden rykker legen 
sig hen mellem træerne, om bag skuret og rundt omkring. Undervejs udvikler legen sig, pigerne skifter 
roller, først skal de på arbejde, så skal de ud og rejse og så noget tredje. 

Pædagogisk refleksion: 
Pigerne øver sig i, og bruger deres sociale kompetencer. De forhandler legen, de indgår kompromiser og 
de styrker deres venskab. 
I sådan en situation spiller de voksne ingen rolle. Muligvis ville det blive oplevet som forstyrrende, hvis 
den voksne blandede sig, for pigerne er i flow. 

Praksiseksempel – social udvikling hos Hjortene: 
Det er morgen. En dreng sidder i sofaen med en iPad. Ud ad vinduet kan han se, at et af de andre børn 
kommer gående med sin mor. Han kaster iPad’en i sofaen og udbryder ”nu kommer Jonas, nu kommer 
Jonas”. Han løber hen til døren og venter på at Jonas kommer ind med sin mor. Da de kommer ind, ud-
bryder drengen igen ”nu kommer Jonas, nu kommer Jonas”. Den voksne der er gået med hen for at tage 
imod Jonas siger ”ja Jonas er kommet, du bliver glad for at se ham”. ”Ja sikke en dejlig velkomst” siger 
Jonas’ mor. Jonas står og smiler. 

Pædagogisk refleksion: 
Drengen har tydeligvis en relation til Jonas, og er glad for at se ham. Den voksne sætter ord på hans fø-
lelser, både for drengen egen skyld og for Jonas’. 
En del af børnene hos Hjortene har nogen udfordringer, som gør at de har svært ved at lære sociale spil-
leregler, eller finde glæden i socialt samspil. Derfor er det betydningsfuldt at se drengen reagere med så-
dan en glæde. 
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med 
det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og 
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 
sprog? 
 
Alle mennesker har brug for at føle sig hørt og forstået, og kommunikation er en vigtig adgangsbillet til 
at indgå i fællesskaber og opbygge relationer. 
Det er gennem kommunikation og sproglig udvikling at børn tilegner sig og forstår verden. Når man har 
et ord eller et begreb for noget, kan man integrere det i sin forståelsesverden. Kommunikation er tæt 
forbundet med følelser, både at kunne udtrykke egne følelser og forstå andres. 
Det er vores opgave at være sproglige rollemodeller for børnene. Vi skal lytte, fortælle, stille spørgsmål, 
synge, rime osv. Vi er opmærksomme på at børnene skal være i sprogrige miljøer. Det indebærer f.eks. 
at vi bruger sproget nuanceret, at vi siger ”prøv at tage den puslespilsbrik med de grønne og blå farver” 
og ikke bare siger ”prøv med den der” og peger. 
Kommunikation rummer både det verbale sprog og det nonverbale. Derfor kommunikerer børn ligeså 
meget med deres kropssprog og mimik, hvilket vi er opmærksomme på og sætter ord på. Samtidig bru-
ger vi også vores kropssprog til at understøtte det vi siger til børnene. Vi anvender kropssprog, mimik, 
gestik og øjenkontakt til at kommunikere og vise børnene at vi forstår dem. 

Praksiseksempel – sprog og kommunikation i vuggestuen: 
En voksen skal have læseleg med 3 børn. De går op i læserummet, som er indrettet til formålet. Der er 
bl.a. en sofa, reoler med papir og farver, og en bogreol fyldt med bøger. Børnene sætter sig i sofaen sam-
men med den voksne. De har allerede lavet læseleg nogle gange, så børnene kender historien. Den 
voksne læser bogen, undervejs stopper de op og taler om hvad der sker, og taler særligt om nogen be-
stemte ord i bogen. Da de er færdige med at læse, går de ned og leger på stuen. 
Senere på dagen udfylder den voksne en seddel fra læselegsmaterialet, hvor hun skriver hvem der har 
været med, hvilken bog de har læst og hvilke ord de har talt særligt meget om. Den hænger hun op på 
døren til stuen, så forældrene kan se den. 

Pædagogisk refleksion: 
Læseleg er et pædagogisk redskab man bruger til at understøtte børns sproglige udvikling gennem dia-
logisk læsning. Ved at læse den samme bog gentagne gange øger man børnenes ordforråd, og man øver 
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deres kommunikative kompetencer ved at tale om og lade dem genfortælle historien. 
Vi har et rum specifikt indrettet til at lave dialogisk læsning, fordi det giver ro og skaber overskud hos 
børnene at de kommer ind i et rum, hvor de ved på forhånd hvad der skal ske og hvad man kan lave i 
rummet. Samtidig giver det også mulighed for at materialet er let tilgængeligt i hverdagen. 
Ved at de voksne hænger en seddel op med særlige ord fra bogen, understøtter hun sammenhængen 
mellem institutionen og hjemmet. Forældrene for mulighed for at tale med deres børn om hvad de har 
lavet den dag, og tale om de samme ord fra bogen. Dermed oplever børnene en meningsfuld sammen-
hæng mellem de forskellige arenaer i deres liv. 

Praksiseksempel – sprog og kommunikation i børnehaven: 
Det er mandag og der er formiddagssamling. Børnene sidder fordelt ved bordene og spiser formiddags-
mad. Ved hvert bord sidder der en voksen. Den voksne spørger børnene om hvad de har lavet i weeken-
den. De får lov til at fortælle efter tur. Den voksne spørger nærmere ind til nogen af de ting børnene for-
tæller. Nogen af børnene er lidt længere tid om at svare, men den voksne giver dem tid og lader dem 
svare i deres eget tempo. Et andet barn begynder at tale men den voksne siger ”vi skal lige høre Julius 
først, så bliver det din tur om lidt”. Et af børnene taler lidt utydeligt og grammatisk forkert. Den voksne 
gentager den pigen siger med korrekt udtale. 

Pædagogisk refleksion: 
Under et måltid er der rige muligheder for at have fokus på kommunikation og sprog. Den voksne spør-
ger ind til noget der interesserer børnene, og dermed øger deres fortællelyst. De øver sig i at lytte til hin-
anden og vente på tur. Den voksne er opmærksom på turtagning i dialogen med hvert barn, og stiller 
åbne spørgsmål der giver barnet mulighed for at fortælle mere. 
Hun retter ikke på det barn der har forkert udtale, men gentager bare naturligt dét barnet siger, med 
korrekt udtale. 
Hun giver børnene tid til at svare, fordi vi ved at nogen børn skal bruge længere tid til at formulere sig 
inde i hovedet, førend de siger noget. Dermed lærer børnene også noget om forskellighed og rummelig-
hed. 

Praksiseksempel – sprog og kommunikation hos Hjortene: 
Et af børnene hos Hjortene har ikke noget sprog, og tager få kommunikative initiativer. Personalet in-
troducerer ham for pecs i spisesituationerne, som er et redskab til kommunikation via billedudveksling. 
Til hvert måltid er der billeder af den mad der er på bordet. De voksne viser drengen at han skal give 
dem et billede, hvis han gerne vil have noget af maden. Efter nogen dage begynder drengen at kom-
munikere via pecs, han rækker billedet af den mad han gerne vil have til den voksne som siger ”du vil 
gerne have spegepølse, værsgo” og rækker ham maden. Drengen begynder også at hente billeder fra sin 
pecs mappe af mad som ikke er på bordet, men som han hellere vil have. 

Pædagogisk refleksion: 
For nogen børn er det ikke naturligt at kommunikere, de kan ikke se formålet med det. Vi ved at kom-
munikation er essentielt for at begå sig i livet og opnå en følelse af selvstændighed, og derfor bruger vi 
vores definitionsmagt til at insistere på at drengen skal lære at kommunikere. Samtidig har vi respekt 
for at hans udvikling er anderledes end de fleste andre børns, og vælger derfor en alternativ kommuni-
kationsform, som vi antager drengen vil få en succesoplevelse med. Vores mål er at han skal begynde at 
se værdien af kommunikation, og vælger et område der er højmotiverende for ham, nemlig mad – ’hvis 
jeg kommunikerer får jeg noget jeg gerne vil have’. Med tiden håber vi at kunne udvide områderne for 
kommunikation, så han får mulighed for at give udtryk for ønsker og behov i andre sammenhænge. 
At drengen begynder at anvende pecs billederne, viser at han forstår intentionen og at det giver mening 
for ham. Han begynder endda at udvide kommunikationen ved at bringe billeder i spil som ikke ligger 
fremme, men som viser mad han rigtig godt kan lide. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-
dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og 
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamen-
tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-
melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 
sanser og bevægelse? 
 
For børn sker al læring og udvikling gennem kroppen og sanserne. 
Gennem bevægelse arbejder vi med at udvikle børnenes motoriske færdigheder, opbygge deres krops-
bevidsthed og stimulere deres sanser. Et fokus på disse aspekter af barnets udvikling har også betydning 
for andre områder såsom selvværd, sociale kompetencer, samt sproglig og følelsesmæssig udvikling. Fø-
lelser har altid en kropslig dimension, man kan fysisk mærke når man er ked af det, glad, træt, spændt 
osv. 
I Baunevangen skaber vi læringsmiljøer der giver børnene mulighed for at lære deres krops fysiske for-
måen at kende. Vi giver også mulighed for risikofyldte lege, da det giver børnene styrke og mod og de 
lærer deres egne grænser at kende. 
Vi er bevidste om at skabe alsidige læringsmiljøer hvor der både er plads til vilde fysiske udfoldelser, for-
dybelse i finmotoriske aktiviteter og rolige stunder hvor børnene kommer ned i arousal og kan mærke 
dem selv i verden. 
Sanser handler både om grundsanser (taktil sans, vestibulræ sans og muskel-led sans) som vi stimulerer 
gennem bevægelseslege og anden fysisk aktivitet, men også om syns-, smage-, lugte- og høresansen som 
vi f.eks. stimulerer ved at høre stemningsfuld musik, smage på forskellig mad, dufte til naturen osv. 
De voksne er rollemodeller for børnene og derfor deltager vi aktivt i de fysiske lege og aktiviteter. 

Praksiseksempel – krop, sanser og bevægelse i vuggestuen: 
En voksen er på stuen med en lille gruppe børn. Hun henter de elektriske fodbade og stiller dem op i en 
rundkreds. Ved hvert fodbad stiller hun en børnestol. Hun kalder børnene hen til fodbadene og siger til 
dem de skal tage bukser og strømper af. Et par af børnene kender fodbadene og går straks i gang med 
at tage tøjet af. Et enkelt barn kigger på situationen og forholder sig passivt. De andre børn er klar og 
sætter sig på stolene og sætter fødderne op i fodbadene. Den voksne spørger om hun skal tænde for 
boblerne og børnene siger ”jaaaaa”. Det sidste barn kigger stadig på hvad de andre laver. 
Børnene sidder noget tid med fødderne i vandet. De tramper, pjasker og klapper begejstret. Den voksne 
siger ting som ”ja det er sjovt” og ”uh det kilder lidt” og ”ah er det ikke dejligt”. På et tidspunkt tager 
hun det barn der kigger på i hånden og siger ”skal jeg hjælpe dig med at tage tøjet af?”. Barnet lader 
hende tage strømer og bukser af, og hun sætter barnet på stolen. ”Prøv at sætte fødderne op i” siger 
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den voksne. Forsigtigt sætter barnet fødderne i vandet. Først ser barnet lidt urolig ud, men langsomt 
slapper barnet af i kroppen og sidder med fødderne i vandet. ”Ah er det ikke rart?” siger den voksne. 

Pædagogisk refleksion: 
Den voksne sætter ord på børnenes oplevelse af, at et fodbad stimulerer sanserne på flere forskellige 
måder. Det føles vådt og kan både være opkvikkende, fordi det kilder, og afslappende. Når de tramper 
med fødderne, så pjasker vandet, og det føles lidt koldt når en lille smule vand rammer kroppen. 
Den voksne giver også plads til at børnene indtager sanseoplevelsen i forskelligt tempo. Nogen af bør-
nene er trygge ved aktiviteten og elementet og kaster sig ud i det med det samme. Men et enkelt barn 
er mere tilbageholdende. Den voksne lader barnet observere i noget tid, indtil hun opfordrer barnet til 
at være med, og tilbyder sin hjælp. Hun udfordrer barnet tilpas, ved at opfordre det til at tage fødderne 
op i vandet, men vurderer at det vil være for voldsom en oplevelse hvis hun tænder for boblerne. Hun 
aflæser barnets kropssprog og italesætter sanseoplevelsen. 

Praksiseksempel – krop, sanser og bevægelse i børnehaven: 
En børnehavegruppe skal på tur til et af favoritudflugtsmålene, en legeplads som børnene selv har døbt 
’stærk mandslegepladsen’. Det kalder de legepladsen fordi der er mange muligheder for at bruge sine 
muskler. Der er et reb man kan klatre op af, man kan gå armgang, klatre højt op, rutsje mv. 
Henne ved legepladsen går børnene i gang med at lege. De udvælger sig den fysiske udfordring som de 
synes er sjovest. De voksne kommer med positive opmuntringer, tilbyder en hjælpende hånd og lign. 
På vejen tilbage taler de om at de skal hjem og spise meget frokost, for de har brugt deres krop rigtig 
meget, og nu er de sultne. 

Pædagogisk refleksion: 
Legepladsen rummer mulighed for at alle børnene kan udfordre sig selv forskelligt. Når et barn sidste 
gang kunne klare tre stænger i armgangen, men denne gang kan klare fire, styrker det både barnets 
motoriske udvikling, selvværd og selvtillid. 
De voksnes rolle er at være understøttende ift. børnenes leg. De italesætter børnenes succesoplevelser, 
opmuntrer børnene til at udfordre sig selv, agerer ’sikkerhedsnet’ hvis et barn er i tvivl om det kan klare 
at komme op ad rebet og styrker børnenes relationer når de inddrager børnene f.eks. ved at sige ”kan 
du vise hvordan man kommer op ad rebet?”. 
Børnene får udviklet deres kropsbevidsthed når de på vejen hjem taler om at de er ekstra sultne. På den 
måde lærer de noget om hvordan kroppen fungerer når man er fysisk aktiv. 

Et lidt anderledes praksiseksempel – krop, sanser og bevægelse hos Hjortene: 
De fleste af børnene hos Hjortene har særlige behov ift. deres sansemæssige udvikling. Enten er de ekstra 
sensitive omkring deres sanser og oplever lyde, berøringer, lugte mv. meget kraftigere, eller også har de 
brug for ekstra kraftige sansestimuli for at registrere dem. Det kan f.eks. være at de godt kan lide hårde 
kram, at blive børstet på huden med en ru børste eller at de ikke mærker det når de falder og slår sig. 
Kendetegnende for mange af børnene er, at de har svært ved at komme ned i arousal og være roligt til 
stede i egen krop. Vi har derfor en lang række redskaber som vi benytter i hverdagen, for at hjælpe bør-
nene med at finde kropslig ro. Det er f.eks. kædevest, kuglepuder, fodstøtter, tyngdekrammedyr og 
hængekøjer. Vi har indrettet en sanserum som er Snoezel-inspireret, hvilket vil sige et rum hvor man kan 
arbejde fokuseret med specifikke sanser. 
Mange af børnene har i løbet af dagen brug for en pause, hvor de sidder med en sansestimulerende ak-
tivitet. Det kan være kinæstetisk sand, en kasse med bønner, massagebolde eller andet.  
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-
lig, en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 
mellem menneske, samfund og natur.”  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 
betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-
fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 
natur, udeliv og science? 

 

I Baunevangen tilstræber vi at skabe læringsmiljøer hvor udeliv og naturoplevelser bliver en daglig og 
integreret del af den pædagogiske hverdag, og hvor de kan medvirke til udvikling og inspiration for 
børnegruppen. 
Vi anser det som en natur dannelsesproces, hvor vi arbejder med børnenes natursyn og tager udgangs-
punkt i børneperspektivet. Gennem børnenes interesseområder skabes der grobund for at science- og 
naturpædagogikken kan træde i kraft, da der tages udgangspunkt i interesse, undersøgelser, hypoteser, 
erfaring og læring. 
I naturen er der rig mulighed for at lære noget om sig selv. Det kan både være hvornår det er koldt og 
varmt, at man kan svede selvom det er frostgrader, man kan prøve sin egen krops formåen af og man 
kan råbe ad sine lungers fulde kraft. Naturoplevelser skaber også fællesskaber, man kan bygge og 
skabe noget sammen, man kan finde dyr sammen eller eksperimentere sammen. 
I Baunevangen handler science om at udforske, undres og eksperimentere. I fællesskab undersøger børn 
og voksne forskellige fænomener. 

Praksiseksempel – natur, udeliv og science i vuggestuen: 
Det er vinter, og nattefrosten er begyndt. Den voksne vil gerne vise børnene noget om hvordan vand kan 
fryse. På legepladsen tager de små sandforme og lægger pinde, sten og andet fra legepladsen i dem. Der-
efter fylder de dem med vand. Til sidst lægger de de fyldte forme under en stor plastik ’tummelums’, så 
de ikke bliver væltede. Den voksne fortæller børnene at hvis de venter til næste dag, så er der sket noget 
med vandet. Børnene er meget opslugte af processen, og resten af dagen løfter børn og voksne i fælles-
skab mange gange på ’tummelumsen’ for at kigge til om formene stadig er der. 
Dagen efter går de igen på legepladsen, og kigger til formene, og glæden er stor! Vandet er delvist frosset, 
og børnene kan nu mærke på isen, og se de forskellige ting igennem dem. 
 
Pædagogisk refleksion: 
Den voksne skaber en proces hvor børnene er inddragede hele vejen. Hun tager udgangspunkt i noget af 
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det, som naturligt optager børn i den alder, nemlig at samle ting og vand. Frem for f.eks. at lave isternin-
ger, får hun både vist børnene noget om årstider, naturfænomener og sammenhænge. Dermed under-
støttes børnene gryende bevidsthed på disse områder. 
Samtidig har den voksne forståelse for at tålmodighed er en svær ting for børn i vuggestuealderen, og 
hun bliver ved med at kigge til formene sammen med børnene. Børnene vil også rigtig gerne fortælle om 
det til andre, der kommer ind på stuen i løbet af dagen og de peger begejstret ud ad vinduet. Den 
voksne understøtter børnene ved at sætte ord på sammen med dem. Hun laver også et opslag med bille-
der på Aula, så forældre kan snakke med deres børn om der derhjemme, og dermed oplever børnene 
sammenhæng mellem institution og hjem. 
 
Praksiseksempel – natur, udeliv og science i børnehaven: 
I børnehaven er de i gang med at lave plantekasser. Børnene er med i hele processen, de stabler paller, 
sætter kasser op, fylder jord, sår, planter og vander. 
Efter noget tid kan de høste de første rabarbere, og så bliver der lavet rabarbersaft over bål på legeplad-
sen.  
 
Pædagogisk refleksion: 
Der er mange læringsprocesser for børnene i projektet. De lærer om hvordan tingene kommer fra jord til 
bord, når de er med til at fra at plante, passe, høste og tilberede frugt og grønt. De lærer om hvordan 
man passer frugt og grønt så det vokser – hvor meget vand skal der til, er der forskel på jord, hvad er 
gødning osv. 
Deres ansvarsfølelse udvikles også, når de er med til at passe bedene. De lærer at passe på naturen, og 
ikke hive blade af træer og buske, og ikke hive ting op af jorden før de er klar. 
 
Praksiseksempel – natur, udeliv og science hos Hjortene: 
Vand er et stort hit hos børnene. Når det har regnet og de er på legepladsen, bliver meget af tiden brugt 
på at samle vandet op med skovle, ligesom at de også kan få meget tid til at gå med de små søer der 
dannes i sandkassen. Ofte bliver sko og strømper hevet af, og tæerne bliver dyppet i vandpytterne. 
 
Pædagogisk refleksion: 
For børnene er det vigtigt at sanse tingene med kroppen. Så når børnene dypper fødderne i vandpytter 
lærer de både noget om temperaturer, at vand føles blødt, og at man kan få det til at flyve vildt om-
kring, hvis man tramper med fødderne. Når det er koldt, kan de også erfare at vand kan fryse og blive 
hårdt. 
Vand har også en beroligende effekt, så for de børn som er højt oppe i arousal, kan det hjælpe dem til at 
komme ned i arousal at sidde og skovle vand. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-
dagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af 
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 
forstå deres omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 
værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-
velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 
redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 
kultur, æstetik og fællesskab? 
 

I Baunevangen er fællesskaber en helt essentiel del af vores pædagogiske praksis. Alle børn har krav på 
at føle sig som en del af et fællesskab. Fællesskaberne er forskellige, og det er fordi børn er forskellige og 
har brug for noget forskelligt. I Baunevangen er der både store fællesskaber, såsom en afdeling eller en 
stue, men der er også små fællesskaber såsom en aktivitetsgruppe, skolegruppe eller ens bedste venner. 
Vores opgave er at sikre at fællesskaberne er ligeværdige og positivt udviklende for alle børn. 
Der skal være deltagelsesmuligheder for alle børn i fællesskaberne og børnene skal have en oplevelse af 
medbestemmelse. Vi ser og følger børnene spor, og lader børnene være medskabere af hverdagen. 
I Baunevangen tilbyder vi børnene en række forskellige æstetiske indtryk og udtryksmuligheder. Vi hø-
rer forskellig slags musik, vi har billeder og plakater på væggene, vi læser historier, vi danser, vi tager på 
ture til biblioteket, ser teater, i zoo, på cirkusmuseum og meget andet. Børnene får mulighed for at ud-
trykke sig kreativt allerede som helt små i vuggestuen. Vi introducerer dem for forskellige materialer så-
som kartoffelmel blandet med vand og modellervoks, og efterhånden som de bliver større laver vi per-
ler, maler, gipsmasker, tegner, klipper mv. 
Både vores børne-, forældre- og personalegruppe repræsenterer mange forskellige kulturer. Det synes vi 
er en gave, fordi det giver alle mulighed for at opleve forskellige kulturer og mangfoldighed. 
I løbet af året har vi en del danske kulturelle begivenheder såsom jul, påske og fastelavn. Men vi har 
også vores helt egen Baunevangen kultur. Den handler både om den hverdag vi skaber baseret på 
grundlæggende værdier om ligeværd, respekt og forskellighed, men kommer også til udtryk gennem 
forskellige traditioner såsom sommerfest med cirkusforestilling, lanternefest og plantedag med bedstefor-
ældre. Vi mener traditioner er vigtige fordi der lærer børnene noget om fællesskaber, kulturelle sædva-
ner og dannelse. 

Praksiseksempel – kultur, æstetik og fællesskab i vuggestuen, børnehaven og hos Hjortene: 
Baunevangens sommerfest er et godt eksempel på hvordan vi har en fælles kultur, som alligevel er dif-
ferentieret og med plads til alle børn. 
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Hvert år holder vi sommerfest for børn, forældre og søskende. Familierne har mad med til en fælles buf-
fet i hver afdeling, og der kommer altid en masse spændende og lækker mad. Her er der mulighed for 
at smage traditionel mad fra andre kulturer, blandet med dansk pastasalat og frikadeller. 
I vuggestuen kalder vi det sommerhygge, og familierne sidder på græsset, spiser, snakker og hygger med 
børnene. Vi gør noget ud af at fortælle forældrene, at de skal kun blive så længe deres børn kan holde 
til det. Ofte bliver de små børn trætte undervejs, og der er ingen forventning om at de skal blive til det 
programsatte sluttidspunkt. 
Børnehaven og Hjortene er på børnehavens legepladser, hvor der også er buffet, leg og hygge.  
Hvert år laver de kommende skolebørn en cirkusforestilling, som de har øvet sig på i ugerne op til som-
merfesten. Cirkusforestillingen er forbundet med en masse traditioner, fordi børnene de foregående år 
har været tilskuere, og derfor går mange af dem og glæder sig til at det bliver deres tur, og de ved lige 
præcis hvilket nummer de gerne vil være med i. 
Forestillingen bliver vist to gange. Første gang om formiddagen for de øvrige børn i institutionen, og an-
den gang om eftermiddagen for forældre, søskende og børnehavevenner. 
Der er altid stor tilslutning til sommerfesten, og både børn og voksne hygger sig! Ofte er der større sø-
skende med, som tidligere har gået i Baunevangen og der er stor gensynsglæde mellem børn og voksne. 

Pædagogisk refleksion: 
Traditioner er vigtige af mange årsager. De skaber fællesskaber og styrker relationer mellem mennesker. 
Derfor er det betydningsfuldt for børnene at se deres forældre hygge sig sammen med deres venners for-
ældre. Når der er en relation mellem forældrene, gør det det også nemmere at lave legeaftaler, eller 
tale sammen, hvis der er en konflikt mellem ens børn. 
Traditioner skaber også genkendelighed og tryghed. Børnene oplever en følelse af sammenhæng når de 
har deltaget til sommerfesten et par år, og begynder at kunne huske og tale med om, hvordan det har 
været de andre år. På den måde ved de også hvad der kommer til at ske, og får en følelse af forudsige-
lighed. 
Det er også betydningsfuldt at vi laver en virkusforestilling hvert år. Det er en særlig tradition i Baune-
vangen, og børnene ser frem til det hvert år. For børnene er det også en dannelsesproces at være tilskuer 
i en årrække, og gå og forberede sig på at det bliver deres egen tur en dag. Børnene lærer både noget 
om forventningens glæde, spænding, en smule sceneskræk, og at stille sig op foran andre og ’performe’. 
Der er også mange æstetiske aspekter i cirkusforestillingen. Alt lige fra hvilken musik der spilles til num-
rene til kostumer og rekvisitter skal overvejes. 
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Evalueringskultur 

 
 
 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 
læringsmiljø?  
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 
mål? 
I Baunevangen mener vi at evaluering skal ske på mange måder. 
Der er den løbende daglige evaluering, hvor vi har pædagogiske drøftelser om stort og småt. Det kan 
være alt lige fra sammensætningen af børnenes spisegrupper, indretning i institutionen, sparring om en 
konfliktsituation til hvordan en aktivitet forløb. 
Vi bestræber os også på i dagligdagen at dokumentere vores pædagogiske arbejde overfor forældrene. 
Det gør vi primært via opslag og billeder på Aula, men også i institutionen med plancher, eller udstillin-
ger af børnenes kreationer. I opslagene på Aula kobler vi beskrivelserne af dagen til den pædagogiske 
læreplan. 
Vi afholder også forskellige møder hvor omdrejningspunktet er evaluering og planlægning af det pæda-
gogiske arbejde. Vi har stuemøder hvor stuens personale planlægger og evaluerer hverdagen for deres 
egen gruppe af børn. På afdelingsmøder har vi pædagogiske drøftelser og evalueringer som omfatter 
hele afdelingen. Det kan f.eks. være ift. grupper på tværs, fælles arrangementer og traditioner og lign. 
På personalemøderne arbejder vi med den fælles pædagogiske røde tråd. Alle personalemøderne ta-
ger udgangspunkt i den styrkede læreplan, hvor vi på forskellig vis både kigger bagud og evaluerer vo-
res pædagogiske praksis, og kigger fremad og planlægger det kommende. 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 
hvert andet år? 
I sommeren 2021 er Baunevangens læreplan udarbejdet for første gang på baggrund af den styrkede 
pædagogiske læreplan. 
Vi forestiller os at evalueringsarbejdet sker løbende, således at vi et par gange om året, dykker ned i et 
specifikt område af læreplanen, og evaluerer vores arbejde inden for det område. 
På den måde vil vi sikre en kontinuerlig og relevant evaluering af vores pædagogiske grundlag. 
Ambitionen er således at løbende evaluere læreplanens forskellige elementer, og undervejs redigere de 
relevante afsnit, fremfor at sidde med en tung evaluering af den samlede læreplan hvert andet år. 
Der vil løbende blive tilføjet til dette afsnit, med en beskrivelse af hvad der har været fokus på. Dermed 
vil det fremgå hvornår læreplanens forskellige elementer er blevet evalueret. 
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