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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.

Forord
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. Legen er grundlæggende for børnenes trivsel,
udvikling og læring. Børneperspektivet er tydeligt i den pædagogiske praksis og forældre og dagtilbud samarbejder om barnets/børnenes udvikling og læring. Læreplanen er et levende dokument, som beskriver pædagogiske overvejelser og refleksioner i relation til de intentioner, mål og krav som fremgår af Dagtilbudsloven.
Læreplanen bygger på Børne- og Undervisningsministeriets "Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer
og indhold" samt ”Skabelon til pædagogisk læreplan”.
Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig understøtter skabelonen den løbende dokumentation og evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Den konkrete læreplan angiver en ramme til at arbejde systematisk med at planlægge, følge op på og
videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til den aktuelle børnegruppe.
I Usserød Vuggestue lægger vi os op ad Hørsholm Kommunes retningslinjer for kvalitet i dagtilbud.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de
seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål
for sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er
dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler
alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske
læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde
den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem
skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i
skabelonen er der yderligere information om relevante
inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?
Bevægelsesinstitutionen Usserød Vuggestue
-

med glæde, udfordring og fællesskab

Vi er en privat daginstitution med plads til 38 børn i alderen 0,6 år-2,11 år.
Børnene er fordelt på tre stuer – Humlebien, Mariehønen og Sommerfuglen.
Usserød Vuggestue er et ældre arkitekttegnet hus, som ligger centralt i Hørsholm og nær Usserød å og
grønne områder. Udover vores tre stuer har huset et alrum til hyggelige og rolige stunder og et Himmelrum, som indbyder til bevægelsesleg. Huset har en mindre have ud mod Ahornvej, som stuerne kan vælge
at dele op, og en større baghave.
I Usserød Vuggestue er vores klare mission at skabe de bedste rammer for et godt børneliv!

Et godt børneliv sammen med andre.
-

Inklusions-politik og -strategi for Usserød Vuggestue.

I Usserød Vuggestue forstår vi inklusion som: Alles ret til at deltage i vuggestuens fællesskaber, med
skyldig hensyntagen til hver enkeltes særlige forudsætninger og behov. Vi har derfor formuleret vores
inklusions-politik og -strategi med udgangspunkt i, hvordan vi arbejder med at understøtte og udvikle det enkelte barns relationer til andre børn og voksne i vuggestuen og skaber rummelige fællesskaber.

Inklusions-politik:
I Usserød Vuggestue tror vi på, at børn trives og udvikler sig bedst i gode, trygge og nærværende relationer
til andre børn og voksne. Samvær og samspil imellem børn og voksne og mellem børnene er derfor en vigtig
del af vores arbejde med at skabe et godt børneliv for vuggestuens børn – både her og nu og som fundament for fremtiden.
Vi tror på, at det er vigtigt for børns trivsel at have gode legekammerater og gode venskaber, og vi ser at
børnene allerede tidligt er optaget af at skabe og vedligeholde relationer til hinanden.
Vi tror på, at børn udvikler sig og lærer ved at ældre børn og voksne fungerer som rollemodeller og vejvisere, men også og især gennem de mange små udfordringer og oplevelser de får i samspil med deres jævnaldrende kammerater.
Vi tror på, at alle børn har forskellige forudsætninger for at deltage i vuggestuens sociale fællesskab og forskellige behov der skal tilgodeses for at de kan trives i dette fællesskab. Det er vigtigt at sikre, at der i vuggestuens fællesskaber tages hensyn til de individuelle forskelle.
Derfor arbejder vi i Usserød Vuggestue med at understøtte og udvikle børnenes relationer og venskaber
med de andre børn.
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Inklusions-strategi
Arbejdet med at understøtte børnenes trivsel i fællesskaber og venskaber foregår på mange måder i vores
hverdag, de centrale elementer er beskrevet i det følgende:
For at børn kan trives og udvikle sig i fællesskab med andre er det vigtigt at de lærer at markere deres
grænser og få dem respekteret. Vi øver derfor børnene i at sige ’stop’, hvis de føler deres grænser overtrådt, ligesom vi også øver at være lydhør og respektere, når der bliver sagt ’stop’. Også vi voksne i vuggestuen er tydelige omkring vores personlige grænser, og vi er meget opmærksomme på at respektere når
børnene udtrykker deres.
Samtidig er det vigtigt at børnene lærer en række positive handlemuligheder, måder hvorpå de kan vise deres interesse for hinanden, dele legetøj og lege sammen uden at overskride hinandens grænser. Vi vurderer
løbende i hvilket omfang, børnenes lege har behov for voksenstøtte, og veksler således mellem en deltagende, guidende og observerende tilgang til understøttelse af relation og samspil.
Empati er en væsentlig forudsætning for at indgå i sociale fællesskaber. Vi tror på at børn er født med evnen til empati, men at denne evne udvikles og gøres mere præcis efterhånden som børnene bliver ældre. I
overensstemmelse med vores anerkendende tilgang til børn, hjælper vi børnene med at sætte ord på deres
følelser, ligesom vi ’oversætter’ børnenes følelsesmæssige udtryk for deres legekammerater.
Som certificeret DGI - leg og bevægelses-vuggestue er vi optaget af at vores rum (både inde og ude) er indrettet så de inspirer til fysisk aktivitet sammen med andre, ligesom vi igangsætter fysiske aktiviteter og lege,
hvor børnene har mulighed for at være i bevægelse i fællesskab. I det hele taget arbejder vi på, at skabe
rum – både fysisk og mentalt – til mange slags fællesskaber; til dem, hvor der løbes, råbes og kæmpes, og til
dem, hvor der læses, synges og krammes. Og til alle dem indimellem.
Børnene i Usserød Vuggestue er opdelt på tre forskellige stuer på tværs af alder, og vi oplever at stuerne
danner gode rammer for venskaber og relationer både med jævnaldrende men også med både ældre og
yngre børn, samt med pædagogerne. Vi er dog et lille hus, hvor mulighederne for at være sammen på tværs
af stuerne både i større og mindre grupper er mange. Vi anvender disse muligheder bevidst til at skabe
grundlag for at børnene lærer hinanden at kende og danner venskaber på tværs i huset; både gennem planlagte aktiviteter og gennem lege inde og ude.
Når børnene skal deltage i vuggestuens sociale liv, ikke bare på stuen men i hele huset, er det væsentligt at
de møder pædagoger, der møder dem på deres præmisser. Derfor er det vigtigt, at vi i personalegruppen
har en løbende dialog omkring de enkelte børn, deres behov, trivsel og udvikling. Vi vægter dette samarbejde højt og oplever at vores forskellige synsvinkler og erfaringer bidrager til, det enkelte barn bliver set,
mødt og anerkendt som en værdifuld deltager i vuggestuens fællesskab.
Forældrene er en velkommen og væsentlig del af vuggestuens fællesskab. Det er vigtigt for os, at alle forældre føler sig velkomne, samt at dialogen og samarbejdet med forældrene foregår løbende, både gennem
mindre samtaler om dagen og det enkelte barn ved aflevering og afhentning og gennem planlagte samtaler,
hvor vi bruger mere tid på at se nærmere på det enkelte barns trivsel og udvikling. Vi er altid åbne for at
tage en samtale med forældrene om ting og oplevelser, der ligger dem på sinde, ligesom vi også gerne inviterer forældrene til en samtale, hvis det kan være til gavn for det enkelte barn.
Vi er en forholdsvis stor personalegruppe med meget forskellige kompetencer, holdninger og erfaringer. Vi
oplever denne sammensathed som en stor styrke i vores arbejde, da forskelligheden giver os rig mulighed
for at se mange veje mod målet, samt at skabe et rigt og nuanceret billede af de enkelte børn og vuggestuens fællesskaber i det hele taget. En forudsætning for at vi kan have gavn af forskelligheden er, at vi er rum-
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melige og værdsætter de mange forskellige kompetencer og synsvinkler. Vi oplever at vores nære og rummelige samarbejde i personalegruppen spreder sig i hele huset og skaber en stemning, hvor børn og voksne
kan trives og udvikle sig i fællesskab med hinanden.
Hvis du vil læse mere om inklusion, kan du læse: Bent Madsens artikel ’Inklusionens pædagogik – om at
vide hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer.’ Eller Marianne Bech Larsens artikel:
’Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer.’ Begge i Carsten Pedersen (red.): ’Inklusionens pædagogik – fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen.’
Børns tilknytning og relationsdannelse til andre i daginstitutionen, kan du læse: Marianne Brodin og Ingrid
Hylander: ’At blive sig selv – Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag.’ (hér betyder børnehaven ’daginstitutionen’, bogen behandler 0- 6 års-området).
Børns sociale kompetencer i samværet med andre børn, kan du læse: Liv Vedeler: ’Social mestring i børnegrupper.’
Det før-sproglige sociale samvær mellem børn i vuggestuealderen, kan du læse: Gunvor Løkken: ’Toddlerkultur.’
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Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed
der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er:
▪

Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.

▪

Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk
forståelse.

▪

Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.

▪

Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive
udfordret.

▪

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.

▪

Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.

▪

Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.

▪

Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner,
nysgerrighed mv.”

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet med den pædagogiske læreplan og
dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at
skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14

8

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg,
Læring og Børnefællesskaber
Først forholder vi os til de fem elementer:
▪

Børnesyn

▪

Dannelse og børneperspektiv

▪

Leg

▪

Læring

▪

Børnefællesskaber.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos
os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?
En kerne værdi hos Usserød Vuggestue er, at barnet har ret til at være barn, og barnet har ret til medbestemmelse. Barnet skal opleve, at egne idéer, holdninger og interesser bliver anerkendt, når muligt imødekommet. Vi tilrettelægger vuggestuens læringsmiljøer med udgangspunkt i børnenes perspektiver og interesser, og hvor den børneinitierede leg kan udfoldes. Vi bakker op om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst, og motiverer dem til at søge nye udfordringer og legefællesskaber.
Børn har ret til at udvikle sig i forskellige tempi, til at have forskellige behov for omsorg, og til at blive
mødt i deres unikke personlighed med åbenhed, nysgerrighed og anerkendelse. Børn har ret til at få dækket deres basale behov for tryghed, tillid og nærvær, og børn har brug for at blive mødt med positive forventninger og passende udfordringer fra nærværende voksne.
Hvert barn i Usserød Vuggestue har ret til:
- At blive mødt med nærvær og omsorg, når vi siger godmorgen og farvel til mor og far.
- At blive mødt med nærvær og omsorg, når vi siger på gensyn.
- At få hjælp til alt der er svært.
- At blive set, hørt og forstået.
- At have en mening, som bliver mødt.
- At skifte mening og blive mødt igen.
- At vælge en aktivitet til eller fra.
- At være vred og frustreret.
- At mærke alle slags følelser, og at man får hjælp til at rumme dem.
- At aldrig blive skældt ud.
(Frit efter bogen ”I stedet for Skæld ud” af Erik Sisgaard)
Vi centrerer vores børnesyn omkring temaet – Det gode børneliv – hvor vi planlægger og evaluerer praksis
ud fra børnenes synsvinkel. Det er vores opgave at skabe gode strukturer og læringsmiljøer, hvor nærhed,
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trivsel, udvikling og anerkendende relationer er i fokus. Børnenes bidrag er væsentlige i spontane som
planlagte aktiviteter. Barnet skal føle sig set, hørt og forstået.

Leg, læring og børnefællesskaber
Legen spiller en central rolle i Usserød Vuggestue. Både den børneinitierede og den vokseninitierede. Legen er grundlæggende for barnets sociale og personlige udvikling, og legen fremmer barnets nysgerrighed,
selvværd og identitet. Børns spontane og selvorganiserede leg har stor prioritet hos os, for det er også
igennem legen at vi kan observere, inkludere og motivere til at prøve grænser af. Vi guider, går bag ved og
ved siden af, men følger børnenes spor så langt vi kan.
Den vokseninitierede leg har til formål at inkludere alle børn. Legen er et fantastisk redskab til at inddrage
de børn, som skal øve sig i at danne relationer, fungere i samspil med andre, eller som har brug for hjælp
til at skubbe til sine grænser. Børn og voksne kan sammen forme og udvikle legens rammer og indhold.
Børn lærer gennem påvirkning udefra og indefra. Den ydre påvirkning kommer gennem en udforskning af
krop og sanser, hvor barnet eksperimenterer med den motoriske kunne og formåen. Den ydre påvirkning
kommer også gennem sociale interaktioner, kommunikation og motivation.
Den indre påvirkning opstår, når barnet gør sig erfaringer om dets rolle i rolle, dets mulighed for indflydelse og aftryk på omverden. Hver ny erfaring skaber nye handlemuligheder og nye områder til nye erfaringer.
Børns læring fremmes ved at turde at begå fejl, famle og slippe fantasien løs, og det stiller krav til læringsmiljøet om at være inddragende, trygt og dynamisk. Det skal invitere børnene til at have lyst til at udforske. Læringsmiljøet fører børnene videre i deres emotionelle og kognitive udvikling.
Al leg, dannelse og læring sker gennem børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab og blive respekteret og lyttet til. Der skal være plads til at det enkelte barn både kan vise initiativ og
kan være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed
for at prøve forskellige positioner mv. Børn og voksnes roller har betydning for hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig. forældrene har et medansvar for et velfungerende børnefællesskab ved anerkendelse
af alle familier.

Dannelse og børneperspektiv
Dannelse er en proces, hvor børn i samspil med omverden konstruerer deres egen viden om dem selv og
den verden, som omgiver dem. Vi er af den opfattelse, at børn har en aktiv rolle i deres egen dannelse,
læring og udvikling, mens pædagogerne og forældrene har ansvar for børnenes dannelse, læring og udvikling.
Pædagogikken i Usserød Vuggestue kendetegner sig ved at være menneskeligt dannende og livsduelighedsudviklende. Den drager omsorg for det gode børneliv, og er fuldt med hjertevarme, nærvær og engagement. Den er nysgerrig, mulighedsorienteret, demokratisk og skabende. Den er i mindre grad båret af
styringsredskaber og kolde metodikker, og i højere grad kendetegnet ved varme og kreative tilgange, der
integrerer det emotionelle, motivationsrige, kognitive, kropslige, sanselige, bæredygtige og sociale perspektiv.
En del af dannelsen og den demokratiske proces er bl.a., at børnene har mulighed for medbestemmelse i
legen, lærer at forhandle og gå på kompromis, så læringsrummet kan udvikles yderligere.
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Som et resultat af et generelt styringsmæssigt paradigmeskifte vil det ”målbare” erstattes af det ”livsbare”. Her er det oplevelsesmæssige, erfaringsmæssige og umiddelbare i børnelivet i fokus, som det væsentligste for børns sociale og kulturelle dannelse. Samtidig vil vores pædagogik kunne reflektere samfundets stigende kompleksitet gennem fleksible og forskelligartede pædagogiske praksisser. Pædagogikken vil
samtidig have fokus på og værne om betydningen af de menneskelige relationer og sociale processer med
uforudsigelighed, umiddelbarhed og mødeøjeblikke som et kerneomdrejningspunkt.
Som en del af lærings- og evalueringskulturen reflekterer de voksne jævnligt over barnets læringsmiljø.
Både i forhold til barnets muligheder, men også i forhold til den voksnes rolle i samværet med barnet.

Plads til leg
Som skrevet ovenfor spiller legen en central rolle hos os, og derfor giver vi den også meget plads i dagligdagen. Den børneinitierede leg går oftest hånd i hånd med den vokseninitierede, hvor vi udvikler legen
sammen. Derfor fylder vi ikke heller ikke ugen med strukturelt planlagte aktiviteter, men forsøger at have
en god afveksling, hvor vi både skal arbejde målrettet med udvikling af specifikke færdigheder og kompetencer, og den intuitive leg, hvor det er børnenes interesser, der er rammesættende.
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Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud
hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt
daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til
børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?
I Usserød Vuggestue inddeler vi os i mindre grupper i formiddagstimerne mellem 9.30-11.30. Hver gruppe
er tilknyttet en fast voksen, som planlægger og udfører aktiviteter med sin gruppe. Ved at være inddelt i
mindre grupper i løbet af dagen har den enkelte fagperson bedre mulighed for at se det enkelte barn i
gruppen, og dermed spore sig ind på dets interesser, trivsel, udvikling og dannelse. Fagpersonen kan herudfra planlægge aktiviteter, understøtte børnenes frie leg, eller gribederes interesser, og igangsætte ud fra
disse. Her kan der også være elementer der kan drages videre til hele børnegruppen.
Et eksempel: En gruppe har været på tur og har fundet biller og regnorme. Snakken bredes til hele stuen
om eftermiddagen, hvor der kigges på billeder af dyr, snakkes om, hvor de mon lever, om de føles kolde
eller varme etc.
Om eftermiddagen bliver stuerne i deres grupper til klokken 16.00, for at skabe de bedste rammer for fordybelse, ro, nærvær og formiddagens aktiviteter kan videreføres og tales om.

Eksempel på et foranderligt pædagogisk læringsmiljø:
Vi har i 2020 fået etableret et bevægelsesrum, hvor der tidligere var garderobe. Rummet indbyder til alt
fra løb, dans, rutsjeture, boldkast, kolbøtter og andre bevægelsesudfordrende aktiviteter, til børneyoga,
soverum og fordybelsesrum. Rummet kan skifte karakter, alt efter hvilken aldersgruppe, der skal benytte
det.
Vi har ligeledes skiftet alle statiske borde ud til borde med hjul, så vi kan flytte rundt efter behov, alt efter
om der skal laves ”bro” til trolden og de tre bukke bruse, eller der skal fordybes i brætspil.
Det er vigtigt for os, at alle rum kan skifte karakter og følge børnenes udviklingstrin og interesser, så vi kan
skabe de bedste læringsrammer- og miljøer ud fra børnegruppens forudsætninger.

Vigtige faktorer for læringsmiljøet – disse drøftes løbende
-

Relationer mellem barn og voksen
Relationer mellem børn
Regler – og håndhævelse af disse (værdier og normer)
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-

Pædagogens evne til at lede læringsprocessen – planlægning og kvalitetssikring
Værdier og pædagogiske metoder er afstemt efter aktivitet og børnenes udvikling

-

Motivation, mestring og tilpasnings af krav – voksne rollemodeller
Opmuntring, ros, anerkendelse, empati og begejstring
Stemninger (gråd, uro, glæde, sang og gode arbejdslyde)
De fysiske, psykiske og æstetiske rammer

Her beskriver vi kort om undersøgelser, evaluering og læring i forhold til læringsmiljøet i rutiner i
hverdagen.
Vi arbejder reflekterende og evaluerer løbende vores daglige rutiner. Dermed tilpasser vi de
faste rutiner til den enkelte gruppe af børn og voksne. I løbet af en dag er der mange gøremål
som bidrager til det lille barns udvikling og læring. Fx håndvask, toiletbesøg, spisning, tag tøj af
og på samt oprydning af garderoben.
Vi har stort fokus på børnenes selvstændighed i hverdagens gøremål, da oplevelsen af at bidrage
til fællesskabet og lykkes med egne gøremål bidrager til udvikling og øget selvværd hos det enkelte barn. Da gøremål og rutiner er de samme hver dag, bliver det hurtigt en naturlig del af hverdagen.

Her beskriver vi kort om undersøgelser og læring i forhold til læringsmiljøet i de vokseninitierede
aktiviteter.
På personale- samt ugentlige stuemøder har vi til stadighed fokus på at evaluere og udvikle på de læringsmiljøer, vi tilbyder børnene. Vi reflekterer over, hvordan vi kan give børnene de bedst mulige læringsmiljøer, hvor de trives og kan udvikle sig.
Desuden laver vi løbende ”GLK-modeller” (Gjort, Lært, Kunne gøre anderledes), som er en model,
der i hverdagen er nem at gå til, men samtidig får os som fagpersoner til at reflektere over aktivitetervi har lavet eller læringsrum vi har lavet til børnene. Det gør vi for, hele tiden at blive klogere
på det læringsmiljø vi skaber for børnene og som desuden kan variere, da ikke alle børnegrupper
er ens.

Her beskriver vi kort om undersøgelser, evaluering og læring i forhold til læringsmiljøet vedrørende børnenes egen leg og børnekulturen
På personale- samt ugentlige stuemøder evaluerer vi ud fra hverdagsoplevelser og vores GLKmodel, hvorledes vores læringsrum fungerer i forhold til at understøtte børnenes leg og læring
samt den kultur, der er i de enkelte fællesskaber.
Vi evaluerer på egen praksis i forhold til, hvordan vi anvender vores anerkendende pædagogik overfor børnene for at styrke deres kultur og udvikling.
Vi tager i fællesskab udgangspunkt i de interesser der er i børnegruppen, og som løbende ændrer
sig. Ved at gribe den læring børnene selv lægger an til i deres leg og hjælpe dem til at udvikle den
så lykkes vi i højere grad med at skabe den bedst mulige kultur og dermed grobund for læring.
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Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
For Usserød Vuggestue har forældresamarbejdet en stor betydning. Det er vigtigt for os, at vi fra start får
skabt et tillidsfuldt og nærværende samarbejde med forældrene, da det er med til at fremme børnenes
trivsel og udvikling.
Vi samarbejder omkring barnets og børnegruppens trivsel gennem gensidig dialog, tillid og handleplaner.
Vi benytter alle kontaktpunkter; daglige møder i institutioner, formelt indkaldte samtaler mv. til at sætte
barnets trivsel og læring på dagsorden. Vi er i løbende dialog med forældrene om, hvordan vi bedst understøtter barnets læring i hjemmet, giver forældrene indblik i barnets sociale hverdagsliv, og samtaler om,
hvordan vi i fællesskab kan fremme barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Vi rammesætter og faciliterer ud fra forældrenes baggrund, kultur og eventuelle særlige omstændigheder,
således at vi møder forældrene på et ligeværdigt grundlag.

Opstart
Cirka 14 dage før opstart ringes forældrene op af den nye stue, og de første dage i indkøringen aftales. Der
er mulighed for at stille spørgsmål til den første tid, og ellers ligger samtalen om barnet i de første dage,
hvor barnet er i institutionen sammen med en forælder.

Evalueringsmøde
2-3 måneder efter opstart i vuggestuen, inviteres forældrene til et evalueringsmøde med den voksen, som
har været primærkontakt i barnets første tid. Ud over evaluering af opstart, vil vi fortælle om barnets trivsel, status her-og-nu, forældrenes tanker om vuggestuelivet, og her er der også mulighed for at få vendt
tanker og spørgsmål, som man kunne have på hjerte.
Formålet er at bygge bro mellem institution og hjem, og til stadighed at sørge for, at forældre og barn føler sig trygge og set/hørt i vuggestuelivet.

Øvrige samtaler
I Usserød Vuggestue tilbyder vi fast trivselssamtaler to gange årligt, og derudover efter behov. Børns udvikling, trivsel og udfordringsniveau kan ikke sættes i skema, og derfor har vi valgt at have en flydende tilgang til samtaler.
Ved skilsmisse, sygdom i familien, dødsfald og andre større forandringer af betydning for barnetholdes der
møder, som indkaldes af fagpersonalet.
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Forældrerådgivning
Det er et tilbud til alle forældre om i fred og ro at kunne drøfte stort som småt med personalet i vuggestuen. Her deltager lederen, såfremt det ønskes.

Forældrefællesskaber
Ud over møder og samarbejdet med forældrene om deres børns trivsel, er forældrene også samarbejdspartnere i forhold til arbejdsdage og andre aktiviteter og traditioner i vuggestuen. Nogle forældre byder
ind med genbrugspapir og pap fra firmaet, syltetøjsglas, juletræer osv. Alt sammen noget der gør forældre
til aktive medspillere i, at gøre vuggestuelivet aktivt, støttende og udviklende for barnet.
Vi stiler efter en hverdag i Usserød Vuggestue, hvor forældrene bakker hinanden op og deler ud af deres
overskud til hinanden og de voksne i vuggestuen
En hverdag, hvor børn oplever sammenhæng, fordi forældrene taler med hinanden og snakker sig frem til
løsninger på vigtige emner, der vedrører børnene og dem selv.
En hverdag, hvor kontakten mellem forældre og personalet hviler på et fundament af gensidighed, tillid,
deltagelse og konstruktiv feedback.
En hverdag, som giver en følelse af netværk, fordomsfrihed, kammeratskab, glade og trygge børn. Gode
forældrefællesskaber skaber mulighed for inklusion af alle børn og understøtter således en kultur, hvor de
voksne involverer sig i hinanden og samarbejder om at skabe de bedst mulige trivselsvilkår for både børn
og voksne i Usserød Vuggestue.

Vores hensigt med at have fokus på forældrefællesskaber:
-

Sikre børns trivsel
Skabe et miljø, hvor alle børn er en del af fællesskabet Skabe sammenhæng mellem hjem og Usserød Vuggestue
Være gode rollemodeller for samvær og engagement.

Hvordan involverer vi konkret forældrene i børnenes udviklings- og læringsbehov?
-

-

-

Ca. 1 gang om måneden udsender vi nyhedsbrev om, hvad der rører sig i vuggestuen. I nyhedsbrevet kan man læse om nye tiltag, nye børn, personale og om afholdte og kommende aktiviteter.
Nyhedsbrevet er et nyt tiltag i 2021, som dækker et længe ønsket behov fra forældrene om mere
indsigt i vuggestuens drift og værdier.
Vi vægter den daglige kontakt med forældrene højt, og tager os tid til en snak i garderoben. Både
ved aflevering og afhentning, hvor vi deler barnets dag, og hvor forældrene har mulighed for at
fortælle og spørge om, hvad de synes måtte være relevant.
Vi tager mange billeder og videoer, som vi løbende lægger op på vores intranet ”Famly”, hvor forældrene kan se, hvad der sker i dagligdagen i vuggestuen. Billede og video er skiftevis ledsaget af
en tekst, som enten lægger vægt på en hyggelig fortælling eller et fagligt indhold i aktiviteten.
Vi afholder faste og løbende trivsels- og evalueringssamtaler med forældrene. Det er altid muligt
at få en samtale med stuen, og leder deltager gerne, hvis det ønskes.
Vi afholder løbende arrangementer som fastelavn, bedsteforældredag, arbejdsdage,Høstfest mv,
hvor forældre og familie har mulighed for at engagere sig i det storefællesskab i Usserød Vuggestue.
Hvis vi har brug for hjælp til noget, eller mangler nogle ting til vuggestuen, beder vi forældrene om
hjælp. Det kan fx være, hvis vi mangler stole eller nyt legetøj, så har forældrene mulighed for at
gøre en forskel og tage del i det fælles ansvar det er, at skabe den bedst mulige dagligdag for børnene.
Vi har løbende en dialog med forældrene om, hvad de kan bidrage med til Usserød Vuggestue. Det
kan fx være, hvis forældre har et særligt job som landmand, politibetjent, historiefortæller mv., så
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-

kan de komme ud og give børnene en oplevelse og ny viden.
Overordnet set har vi en rigtig god og åben dialog med forældregruppen. Der er gensidig tillid og
respekt, og vi er gode til at tale sammen i det daglige og handle når behovet er der.
Vi kommunikerer ligeledes med billeder, plancher og produkter i institutionen, som vi inviterer
forældrene til at samtale om, når de afleverer eller henter deres barn.

Børn i udsatte positioner
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske
læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse fremmes.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26

Vi arbejder hele tiden med at udvikle vores pædagogiske praksis med børn i udsatte positioner. Efterhånden som vi arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder beskrivelser og/eller praksisfortællinger
der viser, hvordan vi skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn ligemuligheder for at deltage i
hverdagens fællesskaber.

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte
positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
Børn der er i udsatte positioner har samme ret til at blive set, trives, lære, udvikle sig og dannes. Vi har
samme pædagogiske overvejelser og målsætninger for alle børn, men tilpasser dem efter det enkelte
barn. Alle børn skal ses som det unikke menneske, det er, og udfordres, udvikles og opleve mestring i forbindelse med voksen initierede lege og aktiviteter. Børn i udsatte positioner skal føle sig som en betydningsfuld del af fællesskabet, lige som forældre i udsatte positioner er en betydningsfuld del af forældrefællesskabet.
Ved at arbejde i mindre børnegrupper skaber vi bedre mulighed for at arbejde med det enkelte barns forudsætninger og kompetencer, og vi kan sammensætte grupperne, så de understøtter hinandens udvikling.
Vi har øje for barnets/børnenes nærmeste udviklingszone, og for at skabe trygge og tillidsfulde rammer,
der giver mod og lyst til at udvikle sig.
Ved arbejdet med børn i udsatte positioner er det først og fremmest en vigtig opgave for os, at udrede
hvilke udfordringer det enkelte barn har. Vi tilpasser derved vores pædagogiske praksis tilnetop at lave
gode understøttende læringsmiljøer.
Vi har stort fokus på, at udvise ekstra omsorg og give det enkelte barn en følelse af at være betydningsfuld
og ligeværdig del af fællesskabet.
Vi finder blandt de andre børn i grupperne nogle enkelte, men gode relationer for det udsatte barnog hjælper disse relationer til at udfolde sig i mindre tilpassede læringsmiljøer.
-

Vi har fokus på, at hvert barn er værdifuldt, og skal være en del af fællesskabet.
Vi ser intentionen bag barnets handling, og agerer derefter.
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-

Vi har fokus på, at alle børn føler sig trygge og er i trivsel.
Vi ser det som værdifulgt, at der er plads til børn med forskelligheder.

Hvordan oplever vi, at dette arbejde understøtter børn og familier og vores pædagogiske
arbejde i hverdagen?
Vi oplever, at arbejdet understøtter familierne og det pædagogiske arbejde positivt. Alle har hørt det
samme, og har en fælles plan for det videre institutionsforløb, og derfor kan vi samarbejde bedst muligt
med forældrene på hjemmefronten og her i institutionen. Vi fordrer en anerkendende og ærlig dialog med
forældrene med udgangspunkt i at skabe de bedste forudsætninger for barnets trivsel og udvikling.

Hvordan er den forebyggende effekt?
Vi oplever, at vi igennem tidlig indsats kan nå at tilrettelægge et forløb for barnet, så vi hurtigt kan have
fokus på særlige udfordringer. Vi kortlægger en handleplan med evt. inddragelse af eksterne kompetencer, såfremt vi ikke allerede har de rette kompetencer i huset. Vi oplever, at vi når at få langt de fleste
børn i mål, inden vi sender dem videre til næste dagtilbud, og at de børn, som vi ikke når i mål med inden
børnehavestart allerede er startet op i et fokusforløb, inden de skal videre i næste institution.
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Sammenhæng til børnehave
Da Usserød Vuggestue ikke har et fast tilknyttet børnehavetilbud, arbejder vi løbende med at forbedre overgangen mellem vuggestue og børnehave. Vi sender langt de fleste af vores børn til Ahornhuset længere nede ad
vejen, og det er derfor også Ahornhuset der er den primære besøgsinstitution, når de ældste er på tur i nærområdet.
I vuggestuen mødes de ældste børn i en ældstegruppe en gang om uge, som har særligt fokus på at øve de kompetencer, som er gode at have med sig, når man starter i børnehave. Barnet kommer i ældstegruppen fra 4 måneder inden børnehavestart, men det kan variere lidt efter udviklingstrin og antal børn.
Formålet med gruppen er at bygge bånd til hinanden, øge kendskabet til voksne og børn i børnehaven, gradvist
vænne dem til rutiner og rammer, der er i børnehaven, så overgangen bliver så mild og sammenhængende som
muligt.
Ældstegruppen er tilknyttet 1-3 voksne alt efter antal af børn.
I ældstegruppen arbejdes der fokuseret med selvhjulpenhed, succesoplevelser og personlige sejre for at styrke
selvværd, selvtillid og skabe de bedste vilkår for børnehavestart. Der arbejdes også med fællesskaber, empati og
hjælpsomhed.
Ældstegruppen tager særskilt på ture ud af huset, og spiser også sammen den dag, hvor de har gruppe.

Basale behov
Dækning af de basale behov er grundlæggende forudsætning for læring. Børn, som er trætte, uoplagte, sultne
eller tørstige har nedsat overskud til at klare sig gennem hverdagens strabadser, og kan f.eks. have svært ved at
løse opgaver som er lidt svære.
Banale ting som søvn, mad og at komme til tiden er uundværlige og kan ikke tilgodeses af børnehaven på
samme måde som i vuggestuen.

Motorik og selvhjulpenhed
Forældrenes rolle som hjælpere i forbindelse med træning af motoriske færdigheder kan ikke fremhæves nok.
De motoriske færdigheder har stor betydning i forbindelse med en god børnehavestart. Børn med gode grov- og
finmotoriske færdigheder er børn med overskud til læring og børn, som kan følge med i fysiske aktiviteter har
lettere ved at deltage i legen.

Hukommelse og opmærksomhed
Hukommelsen og opmærksomheden danner grundlaget for barnets erfaringsdannelse og skaber fokus på læring. Barnet får brug for at kunne efterfølge beskeder med mere end et led, for eksempel “gå ud og tag tøj og
sko på, og når du kommer ud, så vent ved lågen”, samt at kunne lytte til historier og fordybe sig i indhold. Det
starter vi spædt op i ældstegruppen, hvor der arbejdes med at kunne modtage og følge en kollektiv besked.

Sociale kompetencer og forestillingsevne
I ældstegruppen arbejder vi målrettet med barnets plads i fællesskabet. Det handler grundlæggende om at
kunne indtage en position og kunne give plads til andre. Vi har særligt fokus på følgende elementer:
-

Empati: begyndende spejling af andres følelser og kunne tilgå rette handlestrategier- omsorg, leg, hensyn mv.
Inklusion: alle har en betydningsfuld del i fællesskabet og alle kan bidrage positivt til fællesskabet.
Venskab: Begyndende italesættelse af: Hvad er en god ven.
Sprog og kommunikation (kommunikative kompetencer)

Et godt sprogligt fundament giver grobund for den næste læring. Vi arbejder målrettet med børnene fra de er
cirka 2 år og frem mod børnehavestart. Langt de fleste børn ligger i den alder i spændingsfeltet, hvor ordene
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ligger i kø på tungen, men hvor mundmotorikken og signalstofferne til hjernen ikke er helt modne endnu. Vi arbejder i ældstegruppen særligt med udtale, endelser, ordforåd, rim og remser.

Overleveringssamtale
Vi tilbyder en overleveringssamtale til barnets næste dagtilbud, hvis forældrene ønsker det. Det er ikke et krav,
men vi opfordrer til det, så barnet kan få de bedste forudsætninger for en god start i børnehaven. Der kan være
særlige tilfælde, hvor vi vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt for barnet at få lidt ord med på vejen, og vi vil
i disse tilfælde anmode forældrene om en overleveringssamtale.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet
med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for
børn?
Vi benytter os af de muligheder, vi har i lokalsamfundet. Vi besøger biblioteket, hvor vi leger og låner bøger. Fodrer ænder ved åen og hilser på køerne på marken, og vi besøger de lokale legepladser. Vi triller
også ofte en tur i midtpunkt og ser den spændende sæsonprægede udsmykning og går i genbrugsbutikken
og finder nyt i vuggestuen.
Vi bruger også den omkringliggende natur til især de ældste børn, hvor vi tager bolde og madpakker med
på fodboldbanen i nærområdet.
Vi er åbne overfor frivillige i lokalsamfundet og arbejder løbende på projekt besøgsvenner, som vi gik i
gang med at etablere inden Corona.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske
arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under
hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30
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Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske
læringsmiljø?
Det fysiske børnemiljø omhandler støjniveau, indeklima, plads til fysisk udfoldelse, stille aktiviteter, hygiejneforhold, lysforhold, stuernes indretning, garderobe, legeplads, udearealer størrelse mv.
Psykisk børnemiljø omhandler samspillet mellem børn og voksne, herunder om samspillet er kendetegnet
ved:
-

Gensidig respekt og tolerance,
Børnenes indbyrdes samspil, herunder om børnenes indbyrdes samspil i deres sprog og handlinger
respekterer hinanden
Plads og accept af forskellighed

Det æstetiske børnemiljø skal afspejle en indretning og udsmykning der virker stimulerende og inspirerende på børnegruppen. Omgivelserne skal fremme børnenes lyst til både at at bevæge sig og udfolde sig,
og modsat også kunne fordybe sig og have stille lege.
At arbejde i mindre grupper dæmper støjniveau og skabe bedre børnemiljø.
Hygiejnepolitik, skofrizone og håndvask reducerer sygdom og skaber bedre rammer for trivsel og læring.
Børnemiljøet skal vurderes med børneøjne jf FN´s børnekonventions artikel 12 om børns ret til at give udtryk for sin mening og krav på at denne mening respekteres.

Hvordan medinddrager vi børnenes oplevelser i udviklingen af børnemiljøet?
På personale- og ugentlige stuemøder har vi altid børnene og deres oplevelser af de aktiviteter vi sætter i
gang, som et fast punkt på dagsordenen. I dagligdagen har vi hele tiden for øje, hvordan læringsrummene
og aktiviteterne kan være med til, at understøtte børnenes læring og oplevelser her og nu, og hvordan læringsmiljøet opleves fra børnenes perspektiv, hvilket kan komme til udtryk ved samtale og dialog med børnene, i f.eks. vores spisegrupper, hvor vi kan tale med børnene om deres oplevelser, ideer og interesser.
Vi justerer hele tiden ud fra vores evalueringer og drøftelser fra møderne. Med denne løbende evaluering
skabes et dynamisk læringsmiljø.

Et eksempel på hvordan barnets/børnenes perspektiver har bidraget til udvikling af pædagogisk
praksis og/eller læringsmiljø:
Børns leg og mulighed for udfoldelse har altid været vigtigt for os. Med tanke på børnenes perspektiver
bærer vores pædagogiske praksis, i højere grad end før, præg af at vores læringsrum og miljøet kan forandre sig, og bruges til flere ting. Borde og stole bliver i højere grad erstattet af lege på gulvet. Tæpper og
små møbler med legeting fylder rummene. Børn leger med hele kroppen, og fx Lego der bygges på et
blødt tæppe, hvor børnene kan ligge eller sidde på knæ, styrker i langt højere grad deres kreativitet, end
ved et bord, der begrænser dem.
Vi kan også se en udvikling i den måde vi indretter vores rum på. Vi har fokus på gruppestørrelserne i dagligdagen, og her er små rum i rum nøglen til børnenes personlige udvikling og læring om legens spilleregler.
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Ruminddelingerne indbyder til, at børnene i mindre grupper kan lege og fordybe sig. I mindre grupper er
der plads til, at alle børn kan være med. Vi kan se og hjælpe alle børn bedst muligt når de er i mindre grupper. Børnene kan nemmere overskue relationerne og dele legetøj i de mindre rum. Ved hele tiden, at se
på børnenes egne perspektiver hjælper vi dem til i højere grad, at udvikle sig bedst muligt.
Eksempel på dynamisk læringsrum:
Himmelrummet er børnenes gamle garderobe og blev ud over sit åbenlyse formål også brugt til løbeleg.
Da vi flyttede garderoben ud i krybberummet, fik vi skabt et dynamisk læringsrum, som kan ændre karakter alt efter, hvilken aktivitet/fokus vi har. Rummet kan fungere som bevægelsesrum, fordybelsesrum, ekstra grupperum og soverum. Vi kan ændre rummets udtryk og tilbud efter børnenes interesser og udviklingsniveau, hvilket giver et hjælpsomt redskab i dagligdagen.
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De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns
brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32

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.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

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 pædagogiske 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?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪
▪
▪

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I Usserød Vuggestue arbejder vi med de 6 læreplanstemaer, herunder alsidig personlig udvikling, gennem
hele dagen og på tværs af aktiviteter og rutiner, samt på tværs af alder og køn.
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Vi skaber rammer for, at alle børn i dagligdagen får mulighed for at udfolde og udfordre sig selv i såvel
børneinitierede lege, som i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og rutiner. Alle børn skal hver dag have
mulighed for at erfare sig selv og andre på både nye og kendte måder, og dermed udvide deres erfaringsverden. Alle børn skal have mulighed for at opnå kendskab til egne potentialer og mærke deres plads i fællesskabet.
Vi har gennem dagen fokus på, at styrke børnene til at blive selvhjulpne, fx i garderoben. Her skaber vi et
læringsmiljø med guidning trin for trin og med tid og ro til, at børnene kan prøve selv. Det kan være svært
og uoverskueligt selv at tage sit tøj af og på, men gennem en anerkendende og opmuntrende tilgang motiverer vi barnet til selv at prøve igen og igen, og hjælper med det de ikke kan. Vi har garderober med
bænke og skamler, så barnet har de bedste forudsætninger for at klare opgaven selv. Vi arbejder ud fra
SPK princippet, der omhandler følgende:
- Vi Ser: observation er nøglen til at afkode nye færdigheder. Vi samtaler med det enkelte barn om
opgaven og kigger på andre børn, som er i gang med at udføre den.
- Vi Prøver: barnet øver sig i opgaven. Først sammen med en voksen og herefter på egen hånd med
en støttende voksen ved siden af.
- Vi Kan: barnet mestrer opgaven og kan klare den uden støtte fra voksen. Barnet bliver rollemodel
for de andre børn, som endnu er på de to første stadier.
Når tingene lykkes viser vi begejstringsammen med barnet, og de vil opleve at mestre noget.
Det giver selvtillid og gåpåmod til andre opgaver, og en tro på egne potentialer.

▪

▪

Vi har med henblik på børnenes udfoldelsesmuligheder og alsidige personlige udvikling lavet læringsrum,
som kan rumme både rolige lege med mulighed for fordybelse, og lege hvor kroppen kan udfordres fysisk
Vi har læringsrum, hvor det er tydeliggjort hvad man kan, og områder der er frie til leg. Rummene kan ændre sig alt efter hvad vi skal, og er dermed meget dynamiske, og er med til at styrke børnene i deres nysgerrighed og mod på at udforske og erfare ting i eget tempo.
Dette med henblik på børnenes personlige udvikling af deres livsduelighed og kompetencer. Personalet
har øje på, hvem der har brug for hjælp. Måske guidning eller en særlig indsats. Det kan være socialt i børnegruppen, motoriske udfordringer eller andet.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer
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.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

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 ressource, og
som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling

▪
▪

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi har med henblik på børnenes udfoldelsesmuligheder og alsidige personlige udvikling lavet læringsrum, som kan rumme både rolige lege med mulighed for fordybelse, og lege hvor kroppen kan udfordres fysisk.
Social udvikling sker hele dagen. På tværs af læringsmiljøer og læreplantemaer i aktiviteter såvel som
rutiner.
Stuerne i Usserød Vuggestue er aldersintegrerede og børnene er blandet i alder på stuerne. Vi ser en
vigtig læring for de store børn at lære at drage omsorg for de mindste, f.eks. ved at være forsigtige omkring dem, hente sut eller legetøj og hjælpe dem med det, de måtte have behov for. Samtidig spejler
de yngste sig i de ældre børn, og bliver inspireret og motiveret til at prøve nye ting. I løbet af dagen
igangsættes mange aktiviteter, hvor børnene indgår i stuens fællesskab, og hver der skal skabes plads
og rum til både de yngste og de ældste. Her får børnene styrket deres sociale relationer.
Aktiviteter veksler imellem vokseninitieret leg og børneinitieret leg. Når børnene er fælles om en leg,
gør de sig erfaringer med, hvordan de kan have indflydelse på legen.
I formiddagstimerne deler vi børnene op i små grupper af 3-5 børn, og her vil de typisk være aldersinddelt eller inddelt efter udviklingstrin, for at kunne arbejde med tilpassede aktiviteter, som henvender
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sig ligeværdigt til alle. Når vi ikke blander børnene i alder i de små grupper, er det for give den voksne
de bedste muligheder for at kunne tilbyde nærvær, udvikling og motivation, uden også at skulle tilpasse aktiviteten til store forskelle i udviklingsniveau. Vi har også øje for at styrke relationerne indbyrdes for den pågældende aldersgruppe, som kan skabe grobund for nye legefællesskaber fremadrettet,
der ofte følger med videre i børnehaven.
Vi forsøger at flytte grupperne fysisk fra hinanden, og derfor vil en typisk dagligdag rumme, at en
gruppe tager på tur, en går på legeplads eller i haven, mens en bliver på stuen.
For alle tiltag og aktiviteter i vuggestuen gælder det, at forældrene inddrages. Når vi i en periode har
fokus på eks. venskaber, guider vi forældrene i, hvordan de kan tale om det derhjemme, og dermed
bygge bro mellem dagtilbud og hjem.
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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.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

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?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog

▪
▪

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi arbejder målrettet med barnets sproglige udvikling i Usserød Vuggestue, og har fokus på sproglighed,
udtale og tydelighed i alle dagens aktiviteter og rutiner. Vi arbejder også målrettet med sprogtilegnelsen
og har en sprogansvarlig pædagog i huset, som forestår sprogvurderinger og inspiration til sprogarbejde,
når der er behov for det.
Vi er meget bevidste om det pædagogiske arbejde omkring børnenes sproglige udvikling og tilrettelægger
en lang række læringsmiljøer gennem dagen, der understøtter at alle børn udvikler sprog og bidrager til at
børnene kan forstå sig selv, hinanden og omverdenen.
Vi starter hver dag med samling på stuen. Samlingen forløber på følgende måde:
- Introduktion. børnene præsenteres for hinanden, og vi snakker om, hvem er her i dag og hvem
mangler vi mon. De voksne deltager også i præsentationsrunden.
- Sang: gruppen har valgt tre sange, som synes igennem hele ugen. Der er primært fokus på fagtesange, så man kan ”synge” med, enten med hænder, mimik eller ord.
- Dagen og vejret: vi kigger på vejret uden for. Regner det mon – hvad sker der, hvis det gør? Skinner solen mon – hvordan føles den på mine kinder?
- Afslutning: vi synger farvelsangen med fagter.
- Fordeling: en voksen rejser sig op ad gangen og tager de børn med, som hører til dennes gruppe.
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Vi vælger sange, som er relevante for årstiden eller evt. højtider og styrker dermed børnenes kulturkendskab. Vi synger højt, langsomt og tydeligt og laver fagter til sangene, som vi hjælper børnene med at udføre. Sangene gentages mange gange, hvilket skaber genkendelighed og forventningsfuld glæde fra gang
til gang.
Efterhånden lærer børnene at koble bestemte bevægelser til de forskellige ord, og kan selv, med de lærte
fagter, vise os hvilke sange de gerne vil synge.
Vi arbejder med sproget gennem hele dagen og italesætter hvad der foregår omkring børnene. Vi sætter
ord på følelser og handlinger ligesom vi også italesætter konkrete ting og benævner deres anvendelse.
Mange børn vil kende ordet for fx mad, inden de kan sige det. Derfor arbejder vi også med tegn til tale i
vuggestuen. Vi lærer børnene fagter for de mest gængse ord som fx mad, drikke, mere, færdig, vente, ud
og lege, sove, sut mm. Det betyder, at børnene med fagter rent faktisk kan kommunikere deres behov og
tanker til os før de kan sige det. Det gælder også den anden vej; vi kan som pædagoger med tegn og fagter
forklare, hvad det er vi skal. Dette styrker kommunikationen og relationen mellem børn og voksne og sparer mange frustrationer. Samtidig understøtter tegn til tale udviklingen af det talte sprog, da børn der kan
fagterne for et ord hurtigt vil forsøge at koble det talte ord.
Vi bruger dialogisk læsning, hvor barnet inddrages aktivt i læsningen. Det sker helt konkret ved, at der er
tid og rum til, at vi taler om det vi ser og læser. Vi stiller spørgsmål til handlingen på de enkelte sider, og
lader barnet fortælle med på historien. Til de små børn bruger vi billeder/pegebøger, og til de større har
vi bøger med en lidt mere kompleks handling. Den dialogiske læsning er magisk, fordi det er i samtalen
sprogtilegnelsen sker, og samtidigt foregår læringen som en leg.
Vi inddrager forældrene i arbejdet med sprogtilegnelsen, ved at informere om, hvilke sange vi synger i den
pågældende uge. Vi lægger links til youtube videoer af sangene, så alle kan være med på både tekst og
fagter, og så det bliver nemmere for forældrene at genkende, hvilken sang deres barn gerne vil synge. Til
forældrene uddeles også et hæfte med de mest basale tegn vi anvender i tegn-til-tale, så de kan bruge
dem derhjemme.
Vi taler løbende med forældrene om barnets sproglige udvikling, og kommer med gode råd til, hvordan
forældrene kan styrke sprogtilegnelsen derhjemme. Det kan være i form af konkrete metoder, artikler eller aktiviteter.
Arbejdet bygger på det pædagogiske grundlag, og understøtter arbejdet med, at læring sker gennem leg, i
relationer og i børnefællesskaber.
Samlet set skabes et godt grundlag for, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og omverdenen.

Sprogvurdering
Sprogvurdering i Usserød Vuggestue er et tilbud til de børn, som vi har særligt fokus omkring. Vi sprogvurderer ikke alle børn. Vurderingen foretages i it-systemet ”Hjernen og hjertet” og har til formål at spore
evt. sproglige vanskeligheder, der kan afhjælpes ved en fokuseret indsats. Forud for sprogvurderingen
snakker vi med forældrene, og sætter dem ind i formålet med vurderingen, herefter er det op til forældrene, hvorvidt de ønsker at takke ja til vurderingen.
Når selve sprogvurderingen foretages skaber vi et hyggeligt rum for barnet for, at opnå den bedste stemning og dermed det mest retvisende resultat. Dette gør vi ved at forberede børnene og gøre det spændende, at vi nu skal ind og lege med bogstaver. Forud for sprogvurderingen, vil barnet komme med i det
ugentlige målrettede sprogtilbud, både for at den sprogansvarlige har mulighed for at danne sig et indtryk
af barnets sproglige udfordringer, og for at styrke relationen mellem barn og voksen, inden vurderingen
foretages.
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Når vurderingen er afsluttet succesfuldt hentes rapporten ned, og gennemgås sammen med forældrene.
Såfremt der ikke er grund til anden indsats fortsætter det sproglige arbejde omkring barnet, som for den
øvrige gruppe af børn. Hvis barnets vurdering giver anledning til bekymring, vurderes om der skal rettes
henvendelse til Sprogcentret i Ådalsparken.
I arbejdet med tosprogede børn ønsker vi at skabe en god kontakt med hjemmet for at sikre os, hvilke forudsætninger barnet har. Det er sjældent vi har børn, hvor der ikke tales dansk i hjemmet som det ene modersmål, men når det sker arbejder vi sammen med forældrene for dels at sikre at de forstår hvad der sker
i institutionen og selvfølgelig for at hjælpe barnet bedst muligt med at skabe sammenhæng mellem institution og hjem trods de sproglige udfordringer. Vi opfordrer til, at man bruger modersmålet mest muligt i
hjemmet. Med et godt tilegnet førstesprog er tilegnelsen af et andet sprog hurtigere og lettere for barnet.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre,
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 fundamentet for
erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

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 fornemmelser, kroppens
funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og
bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse

▪

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪

Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I Usserød Vuggestue arbejder vi målrettet med kroppens sanse- og bevægeapparat. Institutionen er indrettet med fokus på, at barnet skal kunne udfordre sig sanseligt og motorisk. Indendørs har vi omgivet os
med møbler, der inviterer til leg og kropslig udfoldelse. Skummøbler, hoppedyr, trædesten, bolde, sofaer
man kan hoppe fra, ribber mv. Haverne foran institutionen byder miniskov, jordtuer, cykler og rutsjebaner, mens baghaven rummer en stor trillebakke, kuperet terræn og masser af plads til ræs og løb.
Vi har i Usserød Vuggestue valgt at blive certificeret som idrætsinstitution i samarbejde med DGI. Det betyder, at vi har et ganske særligt fokus på børnenes motoriske udvikling, krop og bevægelse. Hos os opmuntrer vi børnene til at hoppe i sofaen, kravle på bordene og trille ned ad den stejle bakke – det er nemlig gennem den stadige bevægelse af krop og hoved, at udvikling sker og forudsætningen for læring vokser.
Vi arbejder målrettet med at understøtte og videreudvikle de tre grundlæggende motoriske sanser hos
børnene:
- Den vestibulære sans, kaldet ”labyrintsansen” – sidder i det indre øre og videresender information
til hjernen om alle hovedets bevægelser, samt tyngdekraftens træk. Den stimuleres bl.a. ved
op/ned- og snurrebevægelser af krop og hoved. I barndommen er det særligt vigtigt at stimulere
den vestibulære sans, da barnet vokser og dermed hele tiden skal forholde sig til et nyt tyngdepunkt. Svimmelhed ved rotationer og dermed ulyst til at fx gynge eller snurre kan være tegn på
problemer med denne sans.
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-

-

Den taktile sans, kaldet "følesansen" – sidder overalt på hud og slimhinder og giver barnet fornemmelse af sin egen krop. Denne sans stimuleres ved, at barnet aktivt får lov at mærke verden –
fornemme strukturer, materialer, temperaturer – og gennem berøring af huden; barnet skal røre
og berøres. At få ’kompetenceskrammer’ (lidt knubs og blå mærker) er et naturligt følge af denne
udforsken. Manglende lyst til at røre ved fx naturen og aggressiv adfærd kan være tegn på problemer med den taktile sans.
Den kinæstetiske sans, kaldet "muskel-led-sansen" – sidder i alle kroppens led og sener og giver
hjernen besked om leddenes stilling og musklernes spændingstilstand. Når en bevægelse er gentaget mange gange nok, er den automatiseret og kræver ikke bevidst opmærksomhed at udføre. En
veludviklet kinæstetisk sans muliggør præcise og hurtige bevægelser og reaktioner. Den kinæstetiske sans stimuleres særligt gennem grovmotoriske udfordringer som at hoppe, trække og klatre –
hos de mindste børn er især krydskoordinerende bevægelser som kravl essentielt. Ikke automatiserede grundbevægelser og en generel usikker adfærd kan være tegn på problemer med den kinæstetiske sans.

Sammen med synet udgør disse tre sanser balancen. Er blot en af sanserne ikke udviklet nok, vil hele barnets balance blive påvirket – og da balancen er grundelementet i alle barnets bevægelser i både leg og alvor, er det selvsagt vigtigt, at den er i orden. Et barn med en god kropsfornemmelse og en god balance,
har en god kontakt mellem krop og hjerne og dermed de allerbedste forudsætninger for at kunne fokusere og lære – både nu og fremadrettet.
I uderummet kan børnene udfordre kroppen ved at løbe op og ned af bakkerne, passe på tornene, når de
plukker brombær fra buskene, eller mærke det bløde mos på træerne. Gennem kroppen og sanserne gør
børnene sig erfaringer om verdenen omkring dem. Børnene får gennem de kropslige fornemmelser udvidet deres erkendelse omkring verden, og omkring deres krops egen kunnen.
I Himmelrummet kan børnene udforske kroppen med en ribbe, puder, en hængehule og madrasser. Børnene har her mulighed for at blive fortrolige med egen krop, og dens funktioner gennem mange måder at
bevæge sig på. Børnene får øget deres kropsbevidsthed, og styrket deres bevægelsesglæde gennem de
mange lege og aktiviteter.
En gang om ugen er der yoga i vuggestuen med en mindre gruppe. Her laves forskellige børnevenlige yogaøvelser, med små lege og stille musik. Der fortælles historier og øves vejrtrækning. Børnene gør sig erfaringer med at have kroppen i ro, og blive bevidste om egen vejrtrækning når luften skal trækkes helt ned i
maven, og langsomt pustes ud af næsen igen. Børnene får styrket deres koncentration, og har mulighed
for at komme helt ned i tempo, og mærke sig selv.
Overordnet set giver de mange forskellige læringsmiljøer alle børn mulighed for at udforske kroppen og
sanserne, og blive klogere på egen kropslig formåen, samt at opleve bevægelsesglæde.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, 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.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

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 naturfænomener 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?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪
▪
▪

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I Usserød Vuggestue bruger vi naturen som vores ekstra rum. Det er vigtigt for os, at alle børn får konkrete
erfaringer med naturen. Vuggestuen har en stor legeplads, hvor der er mulighed for at få erfaring med
sand, vand, fliser, græs og jord. Legepladsen indeholder forskelligt dynamisk materiale som: pinde, blade,
sten, mudder, vandpytter, bærbuske, kastanjer og frugttræer. Store sten, kogler og mos danner gode forhold for smådyr, og vi går ofte på jagt efter regnorme, biller og andre insekter, som vi efterfølgende finder
billeder af og snakker om.
De store udearealer inviterer til at følge årstidens skiften tæt, og børnene danner erfaringer med, hvordan
dyr, frugter, bær, blade, kogler mv., skifter efter årstiden, og at hver årstid har sit at byde på i udelivet.
Vi benytter os ofte af nærområdet omkring vuggestuen, som byder på køer på marken og ænder i åen. På
vejen gennem stierne kan man møde spindlere af forskellige arter, som både fascinerer og skræmmer. Vi
pakker ofte klapvogne og minibus med madpakker, drikkevarer og tæpper, så vi kan være i og med naturen. De voksne følger børnenes initiativ og nysgerrighed, men stiller også børnene spørgsmål fx. hvilket
dyr tror I, der har lavet hullet i jorden? eller kan I høre nogle dyr? Vi finder også dyrespor og børnene bliver inspireret til at finde flere.
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Der arbejdes bevidst med udsatte børn, hvor naturen danner rammen for læring. I naturen er der ro og
mulighed for fordybelse uden at blive afbrudt eller afledt af udefrakommende stimuli. Der er god mulighed for at bruge kroppen, hvilket blandt andet skaber glæde og forbedret koncentration.

Hvordan bruger vi science i vuggestuen?
I vuggestuen arbejder vi med science som en del af dagligdagens pædagogiske praksis.
- Vi fryser figurer i vand, putter salt på og ser dem smelte.
- Vi laver kartoffelsne, som er skiftevis fast og flydende,
- Vi planter karse til påske og ser det gro
- Vi limer blade på plancher og ser dem visne mv.
Vi mærker kontraster – varmt/koldt, hårdt/blødt, fast/flydende og taler om, at noget kan skifte form, farve
og tekstur.
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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 hverdagslivet.
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 former 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 oplevelser, 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?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪
▪

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪

Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I Usserød Vuggestue arbejder vi med kultur, æstetik og fællesskab i faste aktiviteter i årshjulet. Vi har fastlagte traditioner, som fastelavn, påske, bedsteforældredag, Høstfest, Halloween og jul. Derudover har vi
fødselsdags- og afskedstraditioner, hvor det enkelte barn er i fokus og bliver fejret. Forældrene inviteres til
at deltage i de fastlagte aktiviteter, og danner sammen med engagerede voksne og børnenes medvirken
rammen for at skabe en god fællesskabsfølelse.
Forældrearbejdsdagene har stor opbakning, og børnene ser kulturen i, at vi alle er med til at passe på vuggestuen og holde den i god stand.
I vuggestuen arbejder vi med kultur, æstetik og fællesskaber ved bl.a. at have fokus på legefællesskaber.
Vi har valgt at have aldersintegrerede stuer med børn i alderen 0,6-2,11 år, og hvor alle indgår i lige fællesskaber. De yngste vuggestuebørn, har de større børn de kan spejle sig i, og de store børn skal have forståelse for det mindre barns evner, og hjælpe hvor det er muligt.
Vi lægger stor vægt på at gøre børnene opmærksomme på hinanden. At se hvor man kan byde ind, og give
en hjælpende hånd. Det at kunne trøste hinanden, og at kunne se hvad ens handlinger har af konsekvenser for andre.
Vi er opmærksomme på, hvor børnene kan have gavn af hinanden, hvilke legefællesskaber der er gode og
konstruktive for det enkelte barn. Vi deler ofte børnene op i små grupper, hvor vi bedre kan tilgodese det
enkelte barns behov, og se hvilke konstellationer der gavner barnet bedst.
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Vi har i vuggestuen altid bøger til rådighed, hvor vi læser om andre kulturer og måder at leve på. Vi kigger
på billeder af børnene og tager en snak om hvordan man bor, hvad farve ens værelse har, om man har dyr
osv. Vi synger dagligt sange, som er relevante for årstiden eller eventuelle højtider. Når det er fastelavn,
klæder vi os ud, og til december får vi besøg af julemanden.
Vi har i vuggestuen fokus på måden at gå i garderoben på. Vi tager en lille gruppe ad gangen, så der er tid
og ro til at hjælpe det enkelte barn. De skal finde deres egen plads og hænge deres tøj op. De skal vente
på tur og de voksne gør meget ud af, at få barnet til at søge øjenkontakt og bede en voksen om hjælp, i
stedet for at blive ked af det og give op, når det ikke lige lykkedes første gang.
Når den voksne ikke har tid, opfordrer vi dem til at have øje for og hjælpe hinanden. Der er en fast rytme i
garderoben og de erfarer at turen går til toilettet for at vaske fingre, inden vi kan gå ind på stuerne.
Hvert år går de ældste børn Lucia omkring d. 13 december. Alle børn som skal i børnehave inden næste
års Lucia tilbydes at deltage. Lysene slukkes og de øvrige børn sidder på gulvet i rækker og kigger på. Forældrene inviteres også til at overvære denne særlige tradition, hvor kultur, fællesskab og inklusion er i fokus.

Æstetik i Usserød Vuggestue
I Usserød Vuggestue arbejder vi med æstetik som et kulturelt indtryk og udtryk. Indtryksdelen består af
barnets egen æstetiske oplevelse af forskellige kunstarter, såsom film, bøger, sange og teater. Æstetiske
oplevelser giver barnet mulighed for at mærke forskellige førsproglige og kropslige aftryk, som spændinger i kroppen, når man venter på noget, glæde når noget lykkedes for andre, kilden i maven, når man griner af klovnen mv.
Udtryksdelen består af barnets egen lyst og skabertrang. Den er båret af barnets kreativitet og aktive deltagelse. Den æstetiske læreproces fordrer nysgerrighed, leg og fantasi, der skaber nye erfaringer, viden og
læring.
I Usserød Vuggestue følger vi børnenes spor, og vi ansporer dem til at udforske, eksperimentere og deltage i legens og aktivitetens udvikling.

Et eksempel på en æstetisk læringsproces i vuggestuen
Vi har et stort lærred, som ofte skifter motiv. Børnene opmuntres til at male efter fri fantasi, og de voksne
deltager aktivt. Maleriet giver anledning til nye anskuelser og snakke, når motivet er skiftet til nyt. Den
ene dag ligner det en giraf, som vi griner af, fordi den siger en sjov lyd. Den næste dag ligner det et spøgelse, som giver gisp og spænding i maven, og den næste dag igen, ligner det en stor blomst, som er smuk,
som man kan dufte til og måske smage på.
Vi oplever, at børnenes deltagelse i udformningen af maleriet giver et godt og udviklende børnefællesskab, hvor alle kan være med uanset alder og udviklingsniveau.

Beskrivelse af arbejdet med de 7 kompetencer
Indenfor alle seks læreplanstemaer, arbejder vi med de syv kompetencer.

Robusthed
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Vi arbejder med begrebet ud fra tanken om, at robusthed styrkes når barnet bliver budt udfordringer som
stemmer overens med det de mestrer. I hverdagen sørger vi for at udfordrer børnene, samtidig med vi
lader dem hvile i det der er trygt og som giver mening for dem. Vi arbejder målrettet med Zonen for nærmeste udvikling, der fordrer, at barnet bliver udfordret i feltet mellem det de mestrer, og det de ikke mestrer endnu.
Børnene møder mange situationer i løbet af dagen, hvor de udfordres i forhold til deres robusthed, f.eks.
når de skal sige farvel til mor og far, når andre børn bruger det legetøj de gerne vil have, når man ikke er
den der skal med på tur, eller når man ikke kan lide den mad der bliver serveret, men alligevel prøver at
smage.
I takt med at barnet lærer at udholde/klare små frustrationer i et trygt fællesskab udvikler barnet gradvist
sin robusthed.
Det er en del af børns udvikling, at de lærer om demokratiske processer. Det betyder eksempelvis at øve
sig i at se perspektiver fra de andre børn, med andre ord, at vi er flere om at bestemme. Det er med til at
gøre børn mere robuste, at møde modgang og udfordringer, og for nogle børn er det svært, ikke at få lov
til at bestemme det hele i en leg. På den måde hjælper vi børnene med at blive mere robuste gennem demokratiske processer.

Behovsudsættelse
Vi arbejder i det daglige med behovsudsættelse i forskellige situationer. Det gælder fx i spisesituationer.
Der skal vaskes hænder, og alle skal være klar ved bordet, da det også styrker følelsen af fællesskab. Gradvist vil barnet lære at udsætte sit behov, og løse de nødvendige opgaver først. Når vi holder fødselsdag
arbejder vi også med, at det er det barn der har fødselsdag der er i centrum, og de andre børn skal tilsidesætte deres eget behov for at blive hørt.
Det at barnet skal forholde sig til forskellige voksne og børn i dagligdagen, øve sig i at kunne navigere i forskellige relationer, og kunne håndtere små udfordringer er en nødvendighed for at kunne indgå i en social
relation. Det at barnet skal forholde sig til sin omverden øver gradvist barnet i behovsudsættelse.

Nysgerrighed
Vi styrker barnets nysgerrighed når vi ser deres intentioner, følger deres initiativ og til stadighed udfordrer
og inspirerer dem inden for nærmeste udviklingszone.
Vi understøtter børnenes nysgerrighed i det daglige ved at gribe deres interesser. Børn har nemmere ved
at lære og udvikle sig, når de er nysgerrige på noget.
Vi arbejder hele tiden med at præsentere børnene for nye aktiviteter og nye oplevelser. Jo mere vi selv
fordyber os i barnets omverden, og sammen med barnet undersøger det der omgiver os, øger vi barnets
nysgerrighed og evne til fordybelse.
Når vi har fokus på de trygge elementer i barnets omgivelser, viser initiativ, er nysgerrig og undersøgende
er det lettere at aflede barnets frustration på noget, der i stedet vækker barnets nysgerrighed. Jo mere vi
øver barnet i at udvide sin nysgerrighed på sin omverden, jo nemmere kan vi skærpe barnets opmærksomhed på nye og spændende udfordringer.

Vedholdenhed
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Vedholdenheden træner vi når vi opfordrer barnet til at udholde og overkomme forskellige forhindringer i
løbet af dagen. Vi gør det ved at guide barnet når det er svært, sætte ord på frustrationerne og anerkender det at barnet øver sig, frem for at være fokuserede på resultatet.
Nogle børn kan have svært ved at blive i en aktivitet i længere tid ad gangen, og kommer derfor til at
“zappe” rundt uden at fordybe sig. Her går vi ind og ser på, hvad der interesserer barnet. Kan aktiviteten
justeres op eller ned i sværhedsgrad, så den fanger flere børn, eller en bestemt målgruppe?
Vi forsøger at motiverer børnene til at blive i aktiviteten, til den er slut, men kun så længe det er trygt for
barnet.
Vi hjælper barnet med at holde fokus i den givne udviklingszone for barnet. Når barnet fx skal sige farvel.
Ved tydelig nærhed og tryghed motiverer vi barnet til at holde fast i sin beslutning om at være klar til at
sige farvel. Vi hjælper barnet ved at støtte og rose, gøre barnet opmærksom på, og nysgerrig på sine omgivelser. Vi øver barnet i at flytte opmærksomhedspunktet fra frustrationen i at skulle give slip på mor og
far, til at koncentrere sig om at fastholde sin beslutning, og dermed hjælpe barnet til at holde indre og
ydre påvirkninger ude. Ved at hjælpe barnet til at koncentrere sig, gør vi barnet robust, og fremmer barnets vedholdenhed.

Automatisering
Vi anerkender børnene når de rykker sig udviklingsmæssigt, og mestrer noget nyt de var udfordret med
før. Når børnene mestrer noget nyt, betyder det at vi har ramt deres nærmeste udviklingszone, hvor læringen er bedst. De får mere energi, overskud og motivation til at lære nye ting når de er i denne zone, da
flere ting nu vil lagres hos dem, og derved automatiseres.
I alt hvad barnet går igennem i deres alsidige personlige udvikling opnås automatisering gennem træning
og gentagelse. Når barnet eks. har lært at kravle, gå eller løbe er automatiseringen opnået for denne aktivitet, og barnet har energi til nye ting, der skal automatiseres og lagres.

Selvregulering/selvdisciplin
I vores samspil med barnet taler vi og viser givne rammer og regler. Genkendelige rammer i forskellige læringssituationer skaber tryghed for barnet. Ved at vi som voksne omkring barnet er vedholdende i vores
kontakt, og tydeliggør de rammer og regler der er i den givne situation - hjælper vi barnet til selvregulering. Vi skaber et trygt læringsmiljø for barnet, der skaber forståelse, og motiverer barnet til at øve selvdisciplin. Ved at fastsætte rammer og regler for børnene vil de henad vejen forstå, at det hjælper dem at
blive inden for disse. Det hjælper barnet til selvregulering/selvdisciplin i udfordrende situationer, som fx i
en ‘vinke-situation’.

Gode omgangsformer
Gode omgangsformer handler om respekt for hinanden, at behandle hinanden godt og acceptere hinandens tilstedeværelse. Her går vi voksne forrest som rollemodeller når vi møder barnet med øjenkontakt og
et hej/farvel. Når vi lytter, anerkender og viser omsorg vil børnene se denne adfærd, og langt hen ad vejen
efterligne den.
Vi øver børnene i at lytte til hinanden. Det gør vi ved samling, under formiddagsmaden, ved frokostbordet
og i aktiviteter. Vi øver at vente på tur til både at tale, deltage i aktiviteten og have medindflydelse, ligesom vi arbejder målrettet med konflikthåndtering på børnenes niveau. Når vi kommunikerer med et barn
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søger vi at have øjenkontakt, men vi tvinger aldrig børnene til at se os i øjnene. Vi respekterer, at det for
nogle børn kan være intimiderende at fastholde øjenkontakt i længere tid. Vi har stor fokus på fysisk kontakt med børnene, og de voksne giver mange kram, kildeture og kys på kinden i løvet af en vuggestuedag.
Når barnet i en situation er frustreret, møder vi altid deres udfordring anerkendende. Det er vigtigt at barnet føler sig hørt, og mødt på sine følelser. Når barnet møder respekt i relationen, lærer barnet at kopiere
og tilegne sig gode omgangsformer - også i følelsesmæssige udfordrende situationer som at vinke farvel til
mor og far. Fornuftig og ordentlig kommunikation i omgangsform med barnet, motiverer barnet i læringssituationen. Når barnet udvikler gode omgangsformer, lære barnet sig at lytte og mærke andres frustrationer - og derigennem også udvikle empati der skaber nære relationer i fællesskabet.
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle
og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med
henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en
vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den
pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende opfølgning og
evaluering af indholdet i læreplanen.

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?
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pædagogiske
arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med særlige metoder, om I
arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I
drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.

I Usserød Vuggestue arbejder vi med etableringen af en evalueringskultur, som tager afsæt i aktionslæringsmodellen. Aktionslæringsmodellen tager udgangspunkt i igangsætningen af konkrete prøvehandlinger – aktioner – i hverdagen.
Det kan ske ved at gennemføre aktioner og efterfølgende i fællesskab at reflektere over de erfaringer, der
gøres – enten med udgangspunkt i egne iagttagelser eller andres observationer af aktionerne. Aktionslæring bygger på den antagelse, at pædagogiske praktikere gennem systematiske undersøgelser af egen
praksis kan producere relevant og praksisnær viden om, hvad der virker lokalt, som kan deles og formidles
til andre, og som kan bidrage til en positiv forandring.
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Aktionslæringsprocessen består af fire delfaser:
- Forberedelse. Her udarbejdes en formålsbeskrivelse med del- og afslutningsmål.
- Gennemførelse. Aktionen sættes i gang og der dokumenteres undervejs med eks. billeder, video
og praksisbeskrivelser.
- Evaluering. Aktionen evalueres på personalemøder og/eller ugentlige stuemøder.
- Justering. Aktionen justeres i henhold til mål og delmål.
Aktionslæring er en del af vores læringskultur. Læringskulturen har til formål at skabe - og arbejde med
meningsfuld viden i forhold til at kvalificere den pædagogiske praksis løbende.
Det betyder med andre ord, at vi kontinuerligt og systematisk undersøger og udvikler på praksis for at
blive klogere på praksis – sammen – for børnenes skyld.
Det er i den pædagogiske praksis gennem voksen-barn tilknytningen og i børnefællesskaberne, at det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse sker. Det er derfor også en bevægelse fra praksisfællesskaber til professionelle læringsfællesskaber, hvor vision, faglig ledelse og samarbejde er nøglebegreber.
Der er fokus på både børn og voksnes læreprocesser.
Det at sætte mål, dokumentere i praksis, evaluere og skabe ny og bedre praksis er en pædagogisk metode,
som motiverer fagprofessionelle i forhold til at skabe optimale læringsmiljøer for alle børn i dagtilbuddet.
Der anvendes metoder, som understøtter systematik – og tydelige mål for undersøgelserne og for at evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert læreplanstema.
Det at sætte mål, dokumentere i praksis, evaluere og skabe ny og bedre praksis er en pædagogisk metode,
som motiverer fagprofessionelle i forhold til at skabe optimale læringsmiljøer for alle børn i dagtilbud.
Der anvendes metoder, som understøtter systematik – og tydelige mål for undersøgelserne og for at evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert læreplanstema.
I Usserød Vuggestue arbejder vi med evaluering som et redskab til hele tiden at have fokus på vores praksis og kvalitet omkring børnene. Evalueringen skal sikre kontinuerligt udviklende og motiverende læringsmiljøer og give inspiration til hele tiden at udvikle vores pædagogiske praksis omkring børnene.
- Vi tager udgangspunkt i evalueringsblomsten, for at have øje for vores brug af de seks læreplanstemaer,
samt de grundlæggende værdier vi har i vores pædagogiske arbejde med børnene.
Vi bruger aktionslæringsmodellen (figur 1 herunder) som ramme for vores evalueringsproces, og derudover bruger vi GLK-modellen (figur 2 herunder).
Aktionslæringsmodellen er en systematisk og didaktisk situationsmodel, som giver mening at bruge, når vi
gerne vil optimere eller udvikle på et læringsrum eller praksis, hvor vi først skal identificere udfordringerne. Det kunne være garderobepædagogik, måltidspædagogik mv., hvor vi har brug for at se vores praksis ”udefra” gennem filmoptagelser og eks. praksisbeskrivelser. Kvaliteten ligger i en grundig situationsanalyse hvor man tager udgangspunkt i børnegruppen og deres aktuelle situation, forud for aktiviteten/
forløbet man ønsker at sætte i gang eller den praksis, som man ønsker ændret. I denne model ser vi desuden en styrke i, at man som afslutning på evalueringen kigger på en ændret/ ny praksis, hvilket giver god
mulighed for hele tiden at optimerer vores egen praksis. Vi bruger typisk aktionslæringsmodellen på personalemøder.
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GLK-modellen giver god mening at bruge i hverdagspraksis, da den hurtigt og simpelt giver mulighed for
evaluering af aktiviteter og rutiner med henblik på en hurtig tilretning og optimering af aktiviteten. Fokus
ligger på gjort, lært og kunne gøre anderledes. Denne model giver hurtigt overblik, så vi hele tiden har fokus på, hvordan vi skaber de bedste rammer og muligheder for børnene og deres læring.
I vores arbejde med evalueringskultur ser vi det også som en styrke, at kigge på rammerne og de læringsmiljøer vi skaber for børnene. Man kan hurtigt komme til at fokusere på det, der ikke lykkedes for børnene. Men vores fokus ligger meget på, om der er noget i vores rammesætning, de overordnede mål, eller
selve de fysiske rammer vi skal fokusere på for at opnå størst mulig succes. I denne evaluering inddrager vi
i høj grad også vores forældre. Vi beder altid om en evaluering af deres opstart og det første møde med
Usserød Vuggestue, samt lægger op til åbenhed og dialog om ideer og tiltag vi kunne gøre anderledes. Det
er vores indtryk at vi med denne åbne dialog får flere vinkler på vores daglige arbejde, og af den vej bedst
sikre en god kultur i huset.
For os er det vigtigt hele tiden at have øje for det dynamiske arbejde i evalueringen, da man nemt kan
komme til at stirre sig blind på egen praksis, og troen på at vi gør det bedst mulige. Men ved at have et
øget fokus og åbenhed omkring den kultur vi skaber os, er det vores ønske hele tiden at have fokus på,
hvordan vi sikre arbejdet, og ændre/ udvikler praksis i forhold til den aktuelle børnegruppe og den hverdag der gør sig gældende lige nu.

Figur 1 – aktionslæringsmodellen:

Figur 2 – GLK modellen:
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet
år?
Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i hverdagen.

Vi har valgt at rammesætte evalueringskulturen ved, at der på ugentlige stuemøder evalueres på konkrete
aktiviteter og hverdagen i det hele taget med udgangspunkt i GLK-modellen med fokus på: hvad er gået
godt, hvad har vi lært, og hvad skal vi gøre anderledes næste gang. Disse observationer fremlægges på
personalemøder, hvor de danner grobund for en faglig debat, hvor vi i større forum sætter fokus på læreplansarbejdet.
På personalemøderne arbejder vi med aktionslæringsmodellen, når vi kigger på vores generelle praksis og
strukturer, som vi ønsker at udvikle kvaliteten af. Aktionsforløbet kører typisk over 1-3 måneder, mens vi
undervejs taler læreplanstemaerne ind over og bruger personalemøderne til fagligt at debattere indholdet
heraf.
Disse faglige debatter samler vi til vores samlede evaluering af læreplanerne, som skal foretages om to år.
Når der i grupperne planlægges aktiviteter har vi fokus på at indtænke læreplanstemaerne således, at vi i
planlægning synliggøre hvilket emne vi tænker at arbejde under, og hvad vi mener arbejdet opfylder i forhold til læreplansarbejdet. Dette arbejde synliggør vi også for forældrene i vores nyhedsbreve, og via vores opslagstavler. Her beskrives der også hvorfor vi arbejder med dette emne og hvad det er godt for,
samt hvad forældrene kan være opmærksomme på.
I arbejdet med evalueringen er det et vigtigt fokus, at vi hele tiden arbejder undersøgende, så det ikke
handler om at finde fejl, men i stedet handler om, at fokusere på, hvad der kan arbejdes anderledes med
og hvordan vi bedst sikre og skaber en god og meningsfuld hverdag for børnene.
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Her kan I finde yderligere inspiration til arbejdet
med den pædagogiske læreplan

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende – kan findes
på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Redskab til selvevaluering
er en ramme til
systematisk at analysere
jeres praksis inden for centrale områder i den
styrkede pædagogiske
læreplan.

Redskab til
forankringsproces
indeholder fem tilgange til,
hvordan I kan arbejde med
forandring og forankring af
et stærkt pædagogisk
læringsmiljø.

Film introducerer indholdet i og illustrerer
hovedpointer fra publikationen Den styrkede
pædagogiske læreplan.

Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver
inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende
pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere.
Der offentliggøres løbende nye temaer.

Pædagogisk læreplan

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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