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Indledning:  
 

Nørreå Børnehus er en afdeling af Nørreå Friskole & Børnehus, der er en selvejende institution. Børnehuset 

huser børn fra 0 år til skolealderen, der er pt 13 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.  

I institutionen er der tilknyttet 12 personaler, fordelt på pædagoger, pædagogiske assistenter, 

medhjælpere og en virksomhedspraktikant. Vi arbejder tæt sammen med skolens pædagogiske personale 

for at sikre den røde tråd i børnelivet. 

 Børnehuset er en hyggelig institution, som er indrettet med fokus på børnenes muligheder for leg. Vi har 

en dejlig stor indhegnet legeplads med plads til masser af fysisk udfoldelse og leg.  

 

 

Nørreå Friskole & Børnehus ligger mellem Tindbæk og Løvskal i smukke omgivelser ved Nørreådalen, hvor 

der er gode muligheder for ture ud af huset. Nørreå Børnehus har 3 overordnede værdier: Hjerterum, 

udvikling og natur, hvormed der bl.a. lægges vægt på tryghed, anerkendelse, motorik, sanserne og ikke 

mindst glæden ved at røre sig i naturen. Derudover lægger vi vægt på det nære forældresamarbejde.  

I Nørreå Børnehus arbejder vi målrettet med ”Grønne Spirer” og har fået Det Grønne Flag for fjerde gang i 

år.  Nørreå Børnehus er et godt sted at lære, være og udvikles – for det enkelte barn. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
Det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer 

 

 

 

 

 

Tre centrale dele er udgangspunktet, når den pædagogiske læreplan skal udarbejdes. 

  

▪ Det fælles pædagogiske grundlag 

▪ De seks læreplanstemaer 

▪ Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring1. 

  

 

                                                           
1   Kompendie: ”Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold” s.13 
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Her ses hvordan begreberne i det fælles pædagogiske grundlag, som er defineret i 

dagtilbudsloven:  

▪ Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.  

Dagtilbudslovens § 8, stk. 2 

 

Elementer i det fælles pædagogiske grundlag: 

 ▪ Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig selv.  

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

dannelsesproces og demokratisk forståelse.  

▪ Legen. 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 

fastsætter rammerne for.  

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunkt 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 med børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns 

sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. 

 

Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2  
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Vores pædagogiske grundlag 

Til en pædagogisk dag i foråret 2019 har personalegruppen været i dialog om vores forståelse af det 

pædagogiske grundlag. Vi havde forberedt os hjemmefra, og derefter hver især redegjort for vores tanker i 

to små grupper, derefter har vi taget det op i plenum. Vi fik en masse konstruktive og faglige snakke, som vi 

mener er med til at danne vores pædagogiske grundlag, og dermed grundlaget for den pædagogik vi 

benytter os af i Nørreå Børnehus. 

Barnesyn: Det enkelte barn skal føle sig set, hørt og forstået(hjerterum). Det at være barn har en værdi i sig 

selv. Voksne og børn er ligeværdige, men ikke ligestillede, erfaringsmæssigt og fagligt har voksne en anden 

viden end børnene. Børnene skal møde omsorgsfulde voksne, som kan give dem tryghed. 

Dannelse og børneperspektiv: I Nørreå Børnehus er vi med til at danne børnene og give dem værdier med 

sig videre. Eksempelvis hvordan agerer man sammen med andre mennesker, og hvordan sidder man og 

spiser.  Når det er muligt, skal børnene have medbestemmelse og inddrages i forskellige beslutninger. 

Samtidig skal børnene lære, at det at være i en gruppe, indbefatter at tage hensyn til hinanden, og at man 

ikke altid kan få det som man ønsker. 

Leg: Legen har stor værdi i sig selv. Igennem leg udvikler børnene sig inden for alle seks læreplanstemaer. 

Der er både fri leg og voksenstyret leg. Igennem den frie leg styrkes børnenes fantasi, og børnene lærer at 

se/mærke egne og andres grænser. Vi voksne skal gå ind og guide børnene i leg i de tilfælde, hvor det er 

nødvendigt.  

Læring: Der er læring i alt, hvad vi foretager os, lige fra modtagelsen om morgen til afhentningen om 

eftermiddagen. Noget læring er struktureret og tilrettelagt, hvor andet ikke er intentionel tilrettelagt. I 

Nørreå Børnehus har vi især stor fokus på læring igennem Grønne Spirer. Børn skal udvikle sig igennem at 

prøve sig frem, undre sig, fejle og drage erfaringer deraf. 

Børnefællesskaber: Det er vigtigt, at alle børnene føler sig værdsat og er en del af fællesskabet, dette er 

vigtigt for det enkelte barns trivsel. Vi er opmærksomme på, at der er stor forskel på, hvor lidt og hvor 

meget det enkelte barn har lyst til at være en del af fællesskabet, det skal være okay at trække sig.  

Børnefællesskaber opstår både spontant og voksenbestemt. Vi voksne skal guide og støtte op omkring 

fællesskaberne. 

Vi har fokus på at lave små grupper i den store gruppe. Vuggestuen arbejder henholdsvis i to små 

aldersopdelte grupper og andre gange på tværs af alder 0-3 år. Børnehaven er i nogle aktiviteter delt op 
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efter alder og andre gange i familiegrupper 3-6 år. Vi laver derudover fællesdage på tværs af hele 

institutionen.  

Vi har desuden fokus på børnenes egen tanker om børnefællesskaber igennem børneinterview i forhold til 

kortlægningen af børnemiljøet. 

 

Pædagogisk læringsmiljø: Der er læringsmiljøer hele dagen. Der opstår et læringsmiljø, hvor der er mindst 

et menneske. Vi opstiller forskellige læringsmiljøer, der støtter op om barnets/børnene udvikling i 

aktiviteter samt alle rutineprægede situationer. Det er de voksnes rolle at lave tydelige, inspirerende og 

fleksible læringsrum. Og vi voksne er ansvarlige for tonen og den gode stemning. 

 

Forældresamarbejde: 

 I Nørreå Børnehus lægger vi stor vægt på forældresamarbejdet. 

Forældrene ses som en stor ressource, og det er dem, der kender 

deres barn bedst. Vi er åbne og ærlige i kontakten med forældrene, 

sådan at forældrene føler sig trygge i og har lyst til at komme til os 

med både stort og småt.  

I vuggestuen tilbyder vi samtaler efter 3-5 måneder og igen inden 

børnehavestart. I børnehaven tilbydes forældrene en samtale om 

året. Derudover indkalder vi til en samtale, hvis vi har en bekymring 

om barnets udvikling og trivsel.  
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På vores hjemmeside har vi en forældrehåndbog, hvori der står beskrevet nogle forventninger til 

forældresamarbejdet. Vi inddrager forældrene mest mulig i vores hverdag. Vi benytter os af, hvis nogle 

forældre har en speciel kompetence, der passer ind i vores pædagogiske arbejde. Ellers inviterer vi til 

arbejdsdage, generalforsamling og forskellige sociale arrangementer. Sidst men ikke mindst har vi en 

forældrebestyrelse, der lægger et kæmpe stykke arbejde i den daglige drift. 

 

Børn i udsatte positioner: Vi benytter os af TOPI (tidlig opsporing og indsats), hvor vi ser på alle børns 

trivsel tre gange om året. Hvis vi på baggrund af dette er bekymret for et barn, laver vi nogle forskellige 

tiltag og en handleplan i samarbejde med forældrene. Vi tager hensyn til det enkelte barn og er også 

bevidste om, at børn udvikler sig forskelligt og har forskellige behov. Hvis der er et behov, laver vi en 

indstilling til PPL i samarbejde med forældrene og får professionel sparring gennem Kommunen. 

Sammenhænge: Vi har en fornem opgave i at forberede barnet på det, som barnet skal videre til og opøve 

de kompetencer, der er relevante at besidde i forhold til det nye sted. Vuggestuebarnet er på besøg inden 

børnehavestart, så overgangen bliver så blid og tryg som muligt. Vi har et godt samarbejde med skolen, 

hvor førskolebørnene er med i et forløb med 0.klasse. VI benytter os også af TOPI, hvor forældrene deltager 

i overgangssamtalerne fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. 

 

 

Indholdsbeskrivelse 

 I hver enkelt aktivitet/rutine går vi ind og ser på, hvordan vi kan skabe et læringsmiljø, der danner grundlag 

for det enkelte barn/børnegruppens læring, trivsel, udvikling og dannelse. Igennem arbejdet med 

aktiviteter og rutiner skal vi komme omkring de seks læreplanetemaer, som ses ovenfor, og under hvert 

læreplanstema er der to underspørgsmål, som skal svares på. Under hver aktivitet/rutine svarer vi på disse 

spørgsmål alt efter, hvordan det giver mening for os. 
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Der er fastsat en indholdsbeskrivelse for hvert læreplanstema, som beskriver de overordnede elementer, 

som ligger i det enkelte læreplanstema. Herudover er der fastsat to pædagogiske mål for hvert 

læreplanstema. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes inden for rammerne af indholdsbeskrivelserne 

og de pædagogiske mål.  

Disse pædagogiske mål ses herunder: 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle udfolder, udforsker og erfarer sig selv og 

hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til ege potentialer. Dette skal ske på tværs 

af blandet 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.     

 

 Pædagogiske mål for læreplanstemaet Social udvikling: 

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.  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kommunikation og sprog: 

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.  
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Pædagogiske mål for læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse: 

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 i 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige 

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

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Natur, udeliv og science: 

1. 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 forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse 

for 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.    

 

Pædagogisk mål for læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab:  

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal under- støtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige 

former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle bag- grunde, normer, traditioner 

og værdier. 

 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle 

oplevelser, både som tilskuere og aktive deltager, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet  og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer                                                                                                               

med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.  

  



9 
 

Dagsrytme og struktur 

Modtagelsen 
 

 

 

Alsidig personlig udvikling: 

Vi har en forventning om, at børn, der selv kan, går ind i Børnehuset og selv hjælper med at sætte deres 

ting på plads. Dette for at opleve at kunne mestre egen hverdag og opbakning til egne evner.  

Der er en forventning om, at personalet siger godmorgen og nævner barnets navn, så barnet og forældre 

føler sig set og godt modtaget. Ligeså er der en forventning om, at forældre siger godmorgen og hjælper sit 

barn med at sige godmorgen. Personalet viser med både deres personlige og professionelle fremtoning 

imødekommenhed overfor både børn og forældre. 

Vi tager hensyn til det enkelte barns behov og tilpasser vores forventninger alt efter udvikling. Eksempelvis 

skal barnet mades ved morgenbordet, eller kan barnet selv vinke farvel. Derudover tager vi individuelle 

hensyn til den enkelte familie, hvis der er nogen, der har brug for ekstra støtte i afleveringssituationen. 

Vi har en genkendelig struktur med kendte voksne. Dette er er med til at støtte op om, at barnet får en 

gennemskuelig og overskuelig aflevering og en tryg start på dagen. 

Social udvikling: 
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I modtagelsessituationen bliver børnene opmærksomme på forskellige behov og lærer at tage hensyn til 

hinanden. Vi arbejder på, at alle skal føle sig som en del af fællesskabet. 

Hvis barnet får en lidt træls start på dagen, anerkender personalet barnets følelser. Hvis barnet har lidt 

svært ved at komme i gang om morgenen, kan personalet gennem leg med noget bestemt legetøj eller en 

aktivitet, forsøge at få barnet inkluderet i fællesskabet. Vi er opmærksomme på at fremhæve hinandens 

forskellighed og se det som en styrke. 

Kommunikation og sprog: 

I modtagelsen/afleveringssituationen bliver der brugt rigtig meget sprog både verbalt og nonverbalt. Vi 

oplever nogle gange hele følelsesregistret, nogle børn viser det med sprog og andre viser det med 

kropssprog/mimik. 

Omkring morgenbordet er der mange samtaler, emner er alt efter børnenes interesser og hvad der rører sig 

for dem.  Her oplever børnene også at skulle tage hensyn til hinanden og vente på tur til at fortælle noget 

og give plads til hinanden. Den voksne er ansvarlig for stemningen, og dermed for at samtalerne foregår på 

en hensigtsmæssig måde. Børnene spejler sig i de voksne.   

Garderobe 

 

Alsidig personlig udvikling: 

I garderoben udvikles børn. Følelsen af at kunne mestre styrker barnets selvværd, og derfor har vi stort 

fokus på selvhjulpenhed alt efter barnets udviklingstrin. 

Børnene hjælper også hinanden i garderoben, og de oplever nærvær fra de voksne.  

Barnet oplever succes, og udvikling er tydelig og håndgribelig, når man fx selv pludselig kan lyne sin jakke. 

Vi opfordrer børnene til at prøve selv og hjælper dem hvor det er nødvendigt.  
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Vi sender små grupper af børn ud i garderoben, for at det skal blive en god oplevelse, og for at give tryghed 

og nærvær.  

 

Social udvikling: 

I garderoben indgår man også i et fællesskab. Vi skal alle hjælpe med at holde denne pænt og ryddeligt, og 

vi skal vente på tur og hjælpe hinanden, hvor vi kan.  

Vi italesætter når børnene hjælper hinanden og sætter fokus på at være en god kammerat.  

 

Kommunikation og sprog: 

I garderoben kan der være tid til en god snak børn og voksne imellem. Der bliver leget med sproget, pjattet 

og rimet. Vi sætter ord på diverse begreber og genstande. Når der opstår noget, der er svært, er der fokus 

på mimikken; hvordan ser barnet ud, når det fx ikke selv kan lyne, og der bliver snakket om dette, og 

hvordan man kommer videre derfra.  

Krop, sanser og bevægelse: 

I garderoben kan man godt være ”tæt”, hvilket kan være udfordrende for nogle børn. Vi guider og sætter 

ord på for at gøre situationen overskuelig for alle.  

Vi snakker om, at det måske dufter af våd flyverdragt, skyllemiddel mm. Det kan være en udfordring at 

skulle røre ved våde vanter / støvler osv.  

Opgaverne i garderoben stiller krav til børnenes motoriske formåen. De skal være forholdsvis rolige og 

koncentrerede, så alle kan være der, og at det føles rart. De voksnes krav til selvhjulpenhed skal matche 

barnets udviklingstrin og evne.  

 

Natur, udeliv og science: 

Det lugter af natur i garderoben, og dele af naturen bliver taget med derind.  

Vi har ofte udsmykning i garderoben med ting fra naturen, som børnene har bragt med sig hjem fra ture. 

Ved påklædning er der snak om vejret, og hvilke krav det stiller til overtøj og fodtøj. For at det er rart at 

opholde sig i længere perioder udenfor, er det nødvendigt at være korrekt klædt på. Det er personalets 

ansvar at guide børnene i, hvilket tøj der er nødvendigt. 
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Kultur, æstetik og fællesskab: 

Garderoben skal være et dejligt sted at være, temperaturen skal være tilpas, og der skal være plads til 

udsmykning. Udsmykningen bidrager til samtale. Det kan være plakater for kommende begivenheder i 

lokalområdet eller plancher fra børnenes oplevelser i børnehuset. 

Børnene er også medansvarlige i, at der er ryddeligt og ordentligt. Vi hænger vores tøj op, så der er plads til 

andre i garderoben, og vi hjælper gerne hinanden. 

  



13 
 

LEG 

Alsidig personlig udvikling: 

I Nørreå Børnehus har vi lege- og læringsmiljøer, som fremmer børnenes deltagelse og engagement. Ude 

og inde er der mulighed for at lege og fordybe sig. Vi har små miljøer, hvor børnene kan lege ”uforstyrret” i 

små eller større grupper. Vi har tumlerum med klatrevæg, hyggehuler til læsning eller stille leg, dukkekrog, 

legekrog og rum med plads, samt materialer til kreative udfoldelser. Personalet støtter børnene og guider i 

forhold til hvilke muligheder der er for leg i forhold til barnets udviklingstrin. 

 

Social udvikling: 

Børn er forskellige, og der skal være plads til alle. Vi opfordrer til, at man tager andre børn med i legen. 

Personalet skal have for øje, hvilke relationer der kan opstå i leg, og skal støtte og igangsætte leg i mindre 

eller større grupper.  Vi vægter højt, at alle skal være en del af et fællesskab, og det er personalets ansvar at 

alle børn har gode legerelationer. Er der børn, som gerne vil kikke på de andres leg, er dette også muligt, da 

der også er udvikling i dette. Vi har fokus på at italesætte, hvordan man er en god ven, og hvordan man 

siger til og fra på en god måde.  

 

Kommunikation og sprog: 

Vi voksne er rollemodeller for børnene og sørger for at sætte den gode tone i omgangen med hinanden. Vi 

guider børnene i samspil med andre og sætter ord på følelser og handlinger. I Børnehuset har vi spil, bøger, 

div materialer/aktiviteter tilgængelige så børnene kan benytte dette i legen. Personalet er opmærksomme 

på, hvor i legen der er mulighed for sproglig stimulering/udvikling. F.eks. kan der øves farver og former, 

mens der bygges Lego eller leges i legekøkkenet.                                                                                                           

Vi arbejder med Hit med lyden og sprogkufferterne er til rådighed for leg. 
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Krop, sanser og bevægelse: 

Børnene kan udfolde sig både inde og ude. Vi er ofte i skoven i større eller mindre grupper, og en gang om 

ugen, i vinterhalvåret, er vi i gymnastiksalen.  

Indendørs er der mulighed for ro/fordybelse i det blå rum i hyggehulerne og fysisk udfoldelse på klatrevæg i 

tumlerum og ved hjælp af Bobles figurer i vuggestuen.  

I perioder har vi særlig fokus på bevægelse og laver fælles morgengymnastik flere gange om ugen. 

De voksne tilrettelægger læringsmiljøer og inspirerer og motiverer børnene til bevægelse, eller hjælper 

med at skabe plads til ro og fordybelse, hvor det er nødvendigt.  

 

Natur, udeliv og science: 

Vi arbejder med Grønne Spirer, og vi brænder for dette. Der er diverse materialer tilgængelige, så børnene 

kan inddrage dette i deres lege, og de voksne guider / inspirerer gerne. Der tilrettelægges ofte naturforløb 

med forskellige emner, og vi ser efterfølgende, at børnene selv leger og undersøger naturen omkring sig 

inspireret af det igangværende emne. 

Der er læringsmiljøer inde og udendørs i børnehuset, hvor der er mulighed for at lege med science, natur 

og udeliv.  

Igennem Grønne Spirer bruger vi skoven meget, mindst 1. gang om ugen er vuggestuen og børnehaven i 

skoven. Vi tager ofte naturen med hjem i institutionen til videre undersøgelse og fordybelse, f.eks. snoge 

æg, haletudser og diverse spiselige planter. 

 

Kultur, æstetik og fællesskab: 

Vi har få børn med anden kultur repræsenteret i børnehuset. I perioder har vi virksomhedspraktikanter 

med anden etnicitet ansat, som får mulighed for at dele noget af deres kultur med børnehuset.  

De voksne lytter til og understøtter børnenes ideer og hjælper med at gøre ide til virkelighed. De voksne 

inspirerer og støtter børnene i deres idéudvikling. 

Vi deltager i de kulturelle tilbud, som er tilgængelige på skolen, som f.eks. teaterforestilling, og vi laver 

kreative udstillinger til det lokale bibliotek. Derforuden optræder vi selv ved den årlige sommerfest afholdt 

af støtteforeningen. 
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Legeplads/udeleg/fri leg 

 

Alsidig personlig udvikling: 

Vuggestuens og børnehavens legepladser er indrettet således, at de hver især udfordrer den gældende 

børnegruppe.  

Vuggestuens legeplads er overskuelig, men alligevel med små kroge, hvor børnene har mulighed for 

fordybelse.  

Børnehavens legeplads byder på endnu flere kroge, hvor god leg kan opstå og både terrænet og de 

installerede klatrestativer indbyder til fysiske udfoldelser, som udfordrer børnene motorisk.  

Det er personalets opgave at være inspirerende ift. legepladsens muligheder, og dermed danne grobund 

for at børnene selv videreudvikler en leg derfra.  

Personalet skal være synligt og tilgængeligt på legepladsen og byde sig til i situationer/leg, hvor det 

vurderes, at der er behov for voksenguidning. 

Social udvikling: 

Det er personalets ansvar, at alle børn er i leg eller anden form for samspil ude på legepladsen. Personalet 

skal hjælpe og guide den, der måske har svært ved at komme ind i andres igangværende leg og skal støtte 

og guide både gruppen og den enkelte hermed. Vi understøtter den sociale læring og sætter ord på følelser 

og stemninger børnene imellem. Børnene skal opleve, at alle er ok og at alle kan bidrage med noget til 

fællesskabet. 
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Kommunikation og sprog: 

På legepladsen bliver der brugt meget sprog, både verbalt og nonverbalt. Personalet sætter samtaler i gang 

fx om årstidernes skiften, eller sætter ord på ansigtsudtryk/mimik ”jeg kan se du blev lidt forskrækket der 

på gyngen, var det for højt?” 

Personalet understøtter det enkelte barns sproglige udvikling ved at samtale ift. barnets nærmeste 

udviklingszone. Personalet skal være lyttende og observerende ift. barnets egne initiativer. 

 

Krop, sanser og bevægelse: 

Legepladserne er indrettet, så de stimulerer grovmotorikken såvel som sanserne. De store bakker på begge 

legepladser kan cykles/løbes/trilles på. Der er skiftende underlag, og der er klatremiljøer, der udfordrer 

balancen og modet. Beplantningen på legepladserne stimulerer sanserne ved duft, syn og smag. 

 

Natur, udeliv og science: 

På legepladsen er der mulighed for at følge med i årstidernes skiften. Der er store træer, hvis blade skifter 

farve og falder af, og som vajer i vinden, når det blæser. Der er plantet bærbuske som, hvis man passer 

godt på dem, giver dejlige smagfulde bær, som 

kan spises fra busken eller høstes. Personalet 

gør børnene opmærksomme på 

naturfænomener og igangsætter samtale 

herom, og personalet er rollemodeller ift. at 

passe på vores natur og vores legeplads. 

Personalet udsmykker legepladsen med farver 

og former, som kan bruges i fysiske aktiviteter. 

For eksempel er den store låge på børnehavens 

legeplads dekoreret så den indbyder til leg og 

samtale om science begreber. 
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Kultur, æstetik og fællesskab: 

Legepladsen kan bruges som social arena til at inddrage andre kulturer i et fællesskab og være nysgerrige 

på andres væremåde. Personalet skal være støttende og opmuntrende ift. at inddrage børn med anden 

baggrund i fællesskabet, og har på legepladsen mulighed for at sætte sociale lege i gang, som kan inkludere 

større grupper af børn end det er muligt indendørs. 

Legepladsens uderum bruges ofte i kreative sammenhænge, hvor forskellige materialer anvendes, og 

naturmaterialer anvendes ofte i det kreative arbejde. Der er stor inspiration at hente i uderummets farver 

og former. 

På legepladsen kan de digitale medier bruges ift. at være undersøgende på ting, man har fundet i naturen. 

Vi kan bruge en digital lup til at undersøge krible krable dyr, eller vi kan slå ukendte planter/dyr op på 

internettet og lære mere om dem.  
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Voksenstyrede aktiviteter 
 

 

 

Alsidig personlig udvikling: 

I de aktiviteter vi tilbyder, er vi bevidste om at udfordre hvert enkelt barn efter udvikling og potentiale. Vi 

arbejder ud fra zone for nærmeste udvikling, så børnene får succesoplevelser og oplever mestring.  

Vi har fokus på at børnene får en god overgang fra vuggestue til børnehave samt overgang fra børnehave til 

skole. Det gør vi ved eksempelvis at lave aktiviteter på tværs af gruppeopdelingerne. 

Vi er meget opmærksomme på, at alle børn skal føle sig hørt og set både af børn og voksne. Alle oplever på 

forskellige tidspunkter at være i centrum, men samtidig oplever børnene at de nogle gange skal vente og 

tilsidesætte egne behov, igen alt efter udviklingstrin. 

 

Social udvikling: 

Børnene er delt op i forskellige grupper, som vi er meget opmærksomme på, at de får et tilhørsforhold til, 

og at alle er en del af fællesskabet. Til samling bliver alle børnenes navne nævnt, og vi nævner de børn, som 

ikke er der den pågældende dag. 
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I både vuggestue og børnehave er vi delt på forskellige måder. Til nogle aktiviteter er det i små grupper 

med jævnaldrende, og til andre tider er vi delt i familiegrupper, altså spredte aldersgrupper.  

Alle både børn og voksne er forskellige. I Nørreå Børnehus tager vi individuelle hensyn, bl.a. i forhold til at 

stille krav og sætte grænser. 

 

Kommunikation og sprog: 

I Nørreå Børnehus bruger vi sproget i alle voksenstyrede aktiviteter. Vi læser, synger, vi leger med sproget 

og snakker sammen.  

Igen er der stor forskel på hvordan arbejdet med sprog kommer til udtryk alt efter udvikling. Vuggestuen 

med ansigtsudtryk og kropssprog og begyndende udvikling af verbalt sprog. Vi bruger fokusord og 

prioriterer let genkendelighed til hvert enkelt naturemne. Vi anvender dialogisk læsning i små grupper, og 

vi har samtale med børnene om hverdagsting samt de fastlagte aktiviteter. Børnene begynder så småt og 

med hjælp at sætte ord på følelser, for eksempel bruger børnene verbalt og med tegn for STOP.   

I børnehaven udvikler de videre på sproget med at udfordre ordforråd og sprogforståelse. Her begynder 

børnene også at være interesseret i skriftsproget og kan f.eks. genkende eget navn og måske endda skrive 

det. 

Børnehaven arbejder med Hit med lyden. 

Samtaler omkring kropssprog, mimik og forskellige følelser hjælper børnene med at agere hensigtsmæssig 

overfor hinanden, og de kan så småt begynde at forstå hinandens bevæggrunde.  

 

Krop, sanser og bevægelse: 

Vi er meget optaget af at børnene bruger deres krop og sanser. De skal udforske og udfordres og finde ud 

af, hvad deres krop kan. Især de helt små erfarer igennem brugen af deres sanser, da de endnu ikke 

mestrer så meget motorisk.  

Vi opstiller læringsmiljøer, hvor børnene har mulighed for at afprøve sig selv og flytte grænser og mestre 

nye ting. Vi går i gymnastiksalen, vi er på vores legeplads (hvor det er muligt at bruge kroppen på mange 

forskellige måder), og vi går på tur i eksempelvis skoven, hvor vi bevæger os på ujævnt underlag, 

blødt/hårdt underlag, vi skal over og under.  
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Indendørs forsøger vi at opstille læringsmiljøer, hvor børnene har mulighed for at bruge deres finmotorik 

og finde ro til fordybelse. Men samtidig har vi også for øje, hvis nogle børn har brug for at være mere 

fysiske, så prøver vi at skabe rammerne for det.  

Natur, udeliv og science: 

I Nørreå Børnehus har vi igennem de sidste fire år arbejdet målrettet med Grønne Spirer. Igennem årene 

har vi arbejdet med forskellige modeller. Men vi har fundet ud af, at det hensigtsmæssige for os er at lave 

planlægning for to år ad gangen med fire forskellige emner pr år (jord, vand, ild, vind, snegle, mariehøns, 

regnorme, edderkopper). På denne måde er der tid til fordybelse og en større viden/flere oplevelser for 

børnene om de forskellige emner. 

Vi prioriterer, at hver gruppe kommer udenfor lågen minimum en gang om ugen for at give børnene 

kendskab og glæde ved at opholde sig i naturen i nærmiljøet. Børnene mærker og ser årstidernes skiften i 

skoven, engen og ved å-løbet. 

Eksempler på aktiviteter: 

Vi sår frø og ser det vokse op. Hvad skal der til for at det kan gro. 

Vi laver is-figurer. 

Vi samler skrald. 

Vi laver regnormehoteller. 

Vi laver vindspil. 

 

Vi er opmærksomme på at følge børnenes interesser/spor indenfor de forskellige emner. 

 

 

Kultur, æstetik og fællesskab: 

Til hvert naturtema har vi tænkt kreativitet ind. Ved hjælp af forskellige teknikker og materialer laver vi 

udsmykning både til lokalerne indenfor samt legepladsen. Hvert år deltager vi desuden i en lokal 

kunstudstilling. 

Nørreå Børnehus emmer af traditioner. Højtider og mærkedage fejres med forskellige traditioner, Sct. Hans 

julegudstjeneste, Luciaoptog, julefrokost, fastelavn, jagt efter påskeæg. Traditioner i huset, såsom 

sommerfest, heldagstur og find julemanden. 
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Samling 

 

 

Alsidig personlig udvikling: 

En samling kan både være stillesiddende, og den kan være aktiv. Personalet tilrettelægger en samling, så 

den tilgodeser børnenes behov for aktivitet eller behov for ro.  

Personalet gør sig overvejelser omkring hvilken aldersgruppe samlingen skal henvende sig til, for at 

oplevelsen bliver så god og vedkommende som muligt. Og der bliver gjort overvejelser omkring, hvorvidt 

børnene skal være aktive, lyttende eller medvirkende i fortællingen. Den aktive del understøtter barnet i at 

tør stille sig frem foran de andre. 

Barnet skal opleve opmuntring og opbakning til en samling, men også, at personalet tager ansvar for den 

gode stemning og sætter regler for hvordan et fællesskab skal være. Hvordan man skal sidde, om der skal 

rækkes hånden op osv.  

 

Social udvikling: 

Personalet er rollemodeller for børnene og ansvarlige for at sætte nogle rammer for, hvad der er 

acceptabelt i relation til hinanden. Det samme gælder måden, der reageres på, når der fortællers om, 

hvordan andre har behandlet dem. Vi kræver, at alle lytter til hinanden. Dette skal også være tydeligt i en 

samling. 

I vuggestuen arbejdes der med navnesange ved samling, som sætter fokus på det at tilhøre en gruppe. De, 

som ikke er til stede den pågældende dag, nævnes også for at styrke fællesskabsfølelsen. 
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I Nørreå Børnehus prioriterer vi, at børnene udvikler tolerance og rummelighed.  Vi er opmærksomme på 

måden, hvorpå vi omtaler børn, forældre og hinanden. 

Ved en samling finder demokratisk dannelse sted, når der foretages afstemning om for eksempel dagens 

aktivitet eller maddagens menu. 

 

Kommunikation og sprog: 

Ved samling synger vi ofte sange, som relaterer sig til det igangværende Grønne Spirer emne i huset. I 

vuggestuen er disse sange ledsaget af fagter for at understøtte den spirende, sproglige udvikling.  

I Børnehaven arbejdes der desuden også med Hit med lyden, som ofte anvendes ved samling. Sammen med 

husets Grønne Spirer emnes fokusord parres bogstaverne fra Hit med lydens kufferter. På den måde ønsker 

vi at visualisere og inddrage bogstaver og sprog i det daglige arbejde.  

En samling er en god anledning til at sætte samtale i gang omkring børnenes følelser og handlinger.  

Vi anvender TOPI, der kan hjælpe med at få øje på sproglige udfordringer hos det enkelte barn. Disse 

udfordringer kan danne grundlag for et fokuspunkt eller en bestemt aktivitet til samling. 

 

Krop, sanser og bevægelse: 

Samlinger kan foregå både udenfor og indenfor. Hjemme og udenfor lågen. Her kommer der forskellige 

sanser i spil (lyde, dufte, skiftende vejr og temperaturer). Der er fokus på, om samlingen er aktiv eller ej. 

Dette kan man med fordel være opmærksom på, da en stille samling måske ikke rammer plet, hvis børnene 

forinden har lavet stillesiddende aktiviteter. Vi kræver max 20 minutters stillesiddende aktiviteter i 

børnehaven. Ligeledes er vi opmærksomme på, at børnene skal have hjælp til at regulere sig tilbage til at 

finde ro, hvis de er ”kørt op” til en aktiv samling.  

Børnehaven deltager af og til i samling på skolen, som skiftevis er stille (i aulaen) og aktiv (ude eller i 

gymnastiksalen) 

Vi er omstillingsparate og sadler om, hvis det, vi har planlagt, ikke fanger børnenes opmærksomhed.  

 

Natur, udeliv og science: 

Samlinger kan meget vel foregå udenfor, enten på legepladsen, eller når vi er på tur ude af huset. Her kan 

være en fast, planlagt dagsorden ved samling, men ofte bliver personalet inspireret af det, der sker lige nu 
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og her i naturen omkring os. Personalet har en undrende, undersøgende tilgang til fænomener i naturen, 

som understøtter børnenes naturlige nysgerrige tilgang.  

Samlinger understøtter, som oftest, det Grønne Spirer emne, der er aktuelt i huset. Dette for at skabe 

sammenhæng mellem de igangværende aktiviteter. 

 

Kultur, æstetik og fællesskab: 

I forbindelse med husets fællesdage, som afholdes 1-2 gange ved hvert Grønne Spirer emne, afholdes en 

fællessamling for hele huset. Her synger vi vores Grønne Spirer sang, som børnene genkender som et 

element af fællessamling. 

Til samling benytter vi os også af og til af forældrenes ressourcer. Her kan de byde ind med et 

interesseområde og vise og fortælle børnene om dette. For eksempel har vi haft besøg af en fisker, som 

viste udstyr og ny fangede fisk frem, som børnene kunne røre ved og undersøge. Vi har haft besøg af en 

biavler, som havde en bi-familie med og honning vi kunne smage. 

Ved samling er det også ofte benyttet at børnene kan stille sig op og optræde for hinanden. 
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Måltider 

 

 

Alsidig personlig udvikling: 

Ved måltider har vi fokus på børnenes selvhjulpenhed og selvstændighed. Vi guider dem i, så vidt muligt, 

selv at åbne madpakken og selv pakke maden ud. Vi respekterer, når de er mætte, og dermed giver udtryk 

for egne grænser.  

Vi voksne sætter rammer og regler op for en god stemning og fællesskab. Vi snakker pænt til og med 

hinanden, lytter, venter på tur mm. Det er den voksnes ansvar at være opmærksom på, at alle som ønsker 

at komme til orde får plads og rum til dette. Børnene skal føle sig trygge og værdsatte. 

 

Social udvikling: 

Måltiderne skal være en hyggelig og god oplevelse. Alle skal føle sig som en del af fællesskabet. Vi venter på 

tur, og vi hjælper gerne hinanden med fx at pakke noget ud af emballage. Vi holder bordskik og går først 

fra, når flere er færdige med at spise.  

Her er plads til forskelligheder, fx spiser nogle med gaffel og andre med fingrene. Nogle kan lide makrel og 

andre ikke. 

 

Kommunikation og sprog: 

Under måltiderne snakkes der med stille stemme for at skabe en rolig atmosfære. 

 Vi taler om madpakkens indhold eller hvad dagen indtil videre har budt på af eventyr. Det er ofte ved 

måltidet, at barnets egne historier fra hverdagen bliver fortalt. De voksne er nærværende, lyttende og 

opmærksomme på at stille åbne spørgsmål, der stimulerer den sproglige udvikling. Samtaleregler bliver 
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også ofte omtalt, da vi lærer at lytte til hinanden og vente på tur, selvom man har noget man gerne vil 

fortælle de andre.  

Ved måltidets afslutning er der ofte tid/plads til sang, rim/remser, fortælling, eller plads til, at det enkelte 

barn må komme ”op og optræde” fx synge en sang for de andre. 

Krop, sanser og bevægelse: 

Når vi spiser, skal man sidde stille og pænt. Dette for at have fokus på dels den sociale kontekst ved 

måltidet, men også, for at der er ro til at smage og nyde sin mad, og for at mærke efter, hvornår man er 

mæt. 

Vi snakker om de forskellige sanser – hvordan dufter det, hvordan smager maden, er det surt, stærkt, hvad 

farve er det osv. Vi tilpasser vores forventninger alt efter barnets udviklingstrin. Børnene skal altid spise 

rugbrød først, inden der må tages hul på frugt og diverse snacks i madpakken. Vi taler dermed om 

vigtigheden af at få den rette benzin på kroppen til en aktiv dag. Vi lytter til og respekterer, når barnet giver 

udtryk for at være mæt. 

Natur, udeliv og science:    

Vi indtager gerne måltider i naturen, enten på legepladsen eller på udflugt. Derved opstår snak om den 

natur, der omgiver os netop nu, og når vi sidder roligt samlet, ser vi måske flere dyr, end når vi løber og 

leger. Vi har fokus på science ved måltiderne– fx har barnet 2 rugbrødder med, og nu deler vi dem i 4, den 

er rund, firkantet, blød/hård, ovenpå/indeni osv. og får dermed sat ord på diverse begreber.  

Vi taler om, hvor maden kommer fra. 

Kultur, æstetik og fællesskab: 

Vi snakker om mad fra andre lande og har i perioder voksne i praktik fra et andet land, hvor de laver mad, 

som vi smager på. I forbindelse med husets faste traditioner får vi også erfaring med andre kulturer. Fx ved 

vuggestuens julefrokost og den fælles sensommerfest præsenteres vi for mad fra andre lande, da vi har 

børn fra fx Tyskland og Rumænien, som så medbringer traditionel mad fra deres land.  

Vi nyder fællesskabet ved måltidet. Der er plads til alle, vi venter på tur og hjælper hinanden. 

 

 

Toiletbesøg 
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Alsidig personlig udvikling: 

Ved toiletbesøg og eller bleskift lærer børn at mærke sig selv og vide, hvornår de skal på toilet. Vi snakker 

med børnene om, at nu skal de skiftes og hvorfor, ligesom det også italesættes og anerkendes, når de selv 

viser og tager initiativ til at side på potte/toilet.  

På toilettet er der både potte/lille toilet og stort toilet (foruden et puslebord). Dette giver plads og rum til 

at børnene kan vælge, hvad de er mest trygge ved. Vi anerkender at børnene ikke har lyst til et evt. bleskift, 

men sikrer, at dette sker i en positiv tone. 

 

Social udvikling: 

Toiletbesøg er en del af de faste ritualer, hvor børnene bliver bedt om at: komme ud og blive skiftet/ gå ud 

og sætte sige for at prøve at tisse/ bliver opfordret til at gå på toilet. Alt afhængigt af, hvor bevidste de er 

med deres behovs afdækning. 

Ved toiletbesøgene lærer børnene at fungere i en social kontekst hvor køkultur og hensyntagen til de øvrige 

toiletgæster er vigtige for at skabe en god oplevelse.  

 

Kommunikation og sprog: 
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Når børn går på toilet, snakker de gerne sammen, og deres kommunikative evner bliver stimuleret i mødet 

med hinanden, alt fra deres egne behov til fortællinger fra legepladsen udtrykkes.  

Toiletbesøget sætter rammen for et fælles tredje, hvor der kan åbnes op for anden relationel kontakt. To 

børn, som ikke ellers leger sammen, sidder nu over for hinanden og får en snak i gang. Ved bleskift er der 

en særlig tæt kontakt barn og voksen imellem, og her er der særlig mulighed for sproglig stimulering, 

øjenkontakt og nærhed. 

 

Krop, sanser og bevægelse: 

Toiletbesøg skal, for at blive en succes, være en rar oplevelse. Der skal være fokus på det, man skal mærke, 

og ikke en håndtering af en dårlig oplevelse/kultur. Derfor er der altid en voksen sammen med børnene, 

når de rituelle toiletbesøg skal udføres. Her støttes børnene i at vente på tur og tage hensyn til hinanden. 

Ligesom at børnene er medbestemmende i hvordan de vælger at være på toilet (stort eller lille eller potte) 

Nogle børn har brug for mere ro, og andre kan sagtens være på toilet med mange i rummet. Vi tilpasser den 

voksnes rolle sådan, at de børn, der har brug for mere ro, får det, og at der italesættes, hvad god 

toiletkultur er.  

 

Kultur, æstetik og fællesskab: 

Børn anerkendes for at være forskellige. Det italesættes ved behov, at det er forskelligt, om man går med 

ble eller ej, og det enkelte barns udvikling i at blive blefri / få en god toiletkultur er forskelligt fra barn til 

barn. Når barnet skiftes, er det med en god tone, med respekt for barnet. Det er personalets ansvar at 

omgangstonen blandt børnene ved toiletbesøg er positiv. 
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Middagssøvn 

 

 

Alsidig personlig udvikling: 

Når børnehavens sovebørn skal sove eller hvile i et rum med andre børn, lærer de at tage hensyn til sig selv 

og tage hensyn til andre. Tilbuddet om, at børnehavebørn altid må komme ind at sove/ hvile sig, 

imødekommer børnenes bevidsthed om egne behov.  

Vuggestuebørnene sover i egen barnevogn, og søvnen er en vigtig del af vuggestuelivet. Trivsel og udvikling 

hænger sammen, og søvn er altafgørende for at børn fungerer godt i dagligdagen. Børnene får i 

hvileperioden også kognitivt bearbejdet dagens oplevelser og læring. 

Når soverutinen sættes i gang, er rammerne for både børnehave og vuggestue fastlagte, og børnene lærer 

hurtigt rutinen at kende. Hvis barnet ved, i hvilken rækkefølge og hvordan tingene forløber, kan dette barn 

bruge sin energi på at finde tryghed og ro til at hvile.    

 

Social udvikling: 

Søvn og trivsel hænger sammen. Sovebørn får en forståelse for, at når de ligger stille, så er der mere ro, 

både for de andre børn, men også for sig selv. Empatilæren foregår også for de vågne børn, der også skal 

tage hensyn når de bevæger sig i huset mens der soves. 

Børn i huset bliver anerkendt for deres behov for søvn, og dette er et alment forstået behov, som også 

italesættes for de øvrige børn (man er ikke lille, fordi man sover til middag). 
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Kommunikation og sprog: 

Der er meget nonverbal kommunikation på spil i sove situationerne, og børn lærer at aflæse og forstå 

denne. 

Når man skal ligge og sove, kan man som barn kommunikere med kroppen, man vender sig væk fra 

”støjen” eller man vender sig mod ”støjen”. Dette italesættes overfor børnene, og de støttes i at falde til ro. 

Der tales med dæmpet stemme, rolige bevægelser m.m.  

Ved behov hjælper personalet vuggestuebørnene med at finde ro til at falde i søvn. Dette behov er 

forskelligt fra barn til barn.  

 

Krop, sanser og bevægelse: 

Det er vigtigt, at børnene mærker og accepterer, at deres krop har brug for at hvile/sove. For de større børn 

i børnehaven er det et behov, de selv kan ytre, for de yngre og for vuggestuebørnene er det et behov, de 

voksne aflæser.  

For børnehavebørn, der sover indendørs, er der en læring i at forstå, hvad der skal til for den enkelte for at 

falde til ro. Dette understøttes nogle gange med rolig musik. 
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Afhentning 

 
 

Alsidig personlig udvikling: 

Vi har en forventning om, at alle børn får sagt farvel til en voksen inden afgang fra børnehuset, og også 

gerne får en lille snak om, hvordan dagen er gået. Sammen med barnet hjælper personalet gerne med at 

sætte ord på dagens begivenheder overfor mor/far. Personalet guider barnet i forhold til alder og 

udviklingstrin med at få fortalt om små eller store oplevelser, gode som dårlige. Det er vigtigt, at barnet 

også inddrages i denne snak og ikke oplever, at der bliver talt hen over hovedet på dem. Det er personalets 

pligt at opfordre forældrene til en samtale uden barnets tilstedeværelse ved svære samtaler. 

 

 Social udvikling: 

Ved afhentning kan det for nogle være svært at give slip på den gode leg, man har gang i, og her skal 

personalet være til rådighed til at hjælpe barnet med at få afsluttet legen og få sagt farvel til sine 

kammerater. Personalet anerkender barnets følelser og guider barnet videre til det nye, der skal ske – at 

pakke sine ting sammen og tage hjem sammen med mor/far.  

Behovet for støtte i afhentningssituationen kan variere meget fra dag til dag og fra familie til familie. 

 

Kommunikation og sprog: 

Personalet understøtter barnets sproglige udvikling ved at igangsætte og supplere barnets egen fortælling 

til forældrene omkring dagens begivenheder alt efter barnets alder og udviklingstrin. Vi sætter ord på 

barnets tanker/følelser, fx ”det syntes du ikke lige var så sjovt da vi skulle” eller ”du ville rigtig gerne…” 



31 
 

Evalueringskulturen i Nørreå Børnehus:  

Vi har i 2020/2021 lavet en ny model i børnehuset, der skal fremme og udvikle vores evaluering på de 

forskellige læringsmiljøer. Nørreå modellen er vedhæftet i bilag.  

Modellen starter med, at vi skal lave en undringsbeskrivelse. Vi vil fremover undersøge og være undrende 

på nogle problemstillinger, hvor vi kan højne kvaliteten i de forskellige læringsmiljøer til gavn for børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

For at højne kvaliteten i de enkelte læringsmiljøer, er vi nødt til at lave en forevaluering ved at undersøge 

og dokumentere hvordan kvaliteten er i de enkelte læringsmiljøerne på nuværende tidspunkt. Vi har et 

ønske om at inddrage børneperspektivet. Dette kan inddrages på forskellige måder eksempelvis 

børneinterview, iagttagelser, videoklip eller lydoptagelser. Derudover kan forældre også inddrages, 

igennem interviews og spørgeskema.  

Når vi har analyseret den empiri, vi får fra de forskellige undersøgelser, skal vi kigge på, hvilke tiltag vi skal 

gøre os for at højne kvaliteten, så vi fremmer børns trivsel og udvikling bedst muligt. 

I forbindelse med arbejdet med læringsmiljøerne vil vi komme omkring børnemiljøet i de enkelte 

læringsmiljøer. En undersøgelse/beskrivelse af børnemiljøet på nuværende tidspunkt samt hvilke tiltag vi 

kan gøre for også at højne kvaliteten her.  

Vi kommer omkring alle læringsmiljøerne på 2 år, så der er cirka 2 måneder til hvert læringsmiljø. Vi tager 

så emnet op igen efter 2 år og evaluerer, hvad der fungerede sidst, og hvor vi skal højne kvaliteten endnu 

mere. Denne arbejdsmåde gør, at vi altid er skarpe på vores evaluering.  

 

Vedlagt som bilag: 

• Skemaer over de enkelte læringsmiljøer 

• Nørreå modellen 

 

 

 

 


