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Indledning
De første år af barnets liv er af afgørende betydning for, hvordan tilværelsen kommer til at
forme sig. Derfor er vi i Fredensborg Kommune optaget af at sikre et godt og trygt børneliv i
kommunens dagtilbud.
Forskning peger på, at velfungerende samspil og relationer mellem børn og voksne, er helt afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Det fordrer fagligt dygtige medarbejdere, men også medarbejdere, som er i besiddelse af personlige egenskaber, som gør dem i stand til at indgå i udviklende samspil med børnene. Derfor
arbejdes der systematisk med refleksion og evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer, så
det pædagogiske personale løbende justerer og kvalificerer miljøer, som understøtter børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Det er lovpligtigt i Danmark, at alle dagtilbud arbejder med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. I Fredensborg Kommune skal alle medarbejdere i kommunale, pulje- og selvejende dagtilbud på kompetenceforløb, som led i implementeringen af Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Det betyder, at alle medarbejdere bliver klædt på til arbejdet med elementerne i læreplanen.
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. Materialet fungerer således som et
arbejdspapir for det pædagogisk personale og skal afspejle dagtilbuddets pædagogiske praksis. Én gang om året føres der pædagogiske tilsyn i dagtilbuddet, her vil den pædagogiske
konsulent se på, om der er overensstemmelse mellem læreplan og praksis.
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Hvem er vi?
Børnehusene Humlebæk er en områdeinstitution for børn i alderen 0 – 5 år, fordelt på 5 institutioner og 1
dagplejere i Humlebæk bysamfund.
Børnetallet i de respektive børnehuse kan grundet fleksibel indskrivning variere over året. Der er samlet
ca. 500 børn.
Vi har ca. 140 medarbejdere inkl. studerende og medarbejdere i tilskudsansættelser. Derudover har vi
praktikanter i kortere og længere perioder.
Vi har 5 daglige ledere, 1 AKT-leder, 1 daglig leder i vores køkkener samt 1 områdeleder.
Vores områdeinstitution består af 5 forskellige børnehuse, som hver især udgør deres del af vores forpligtende samarbejde. Hvert børnehus arbejder efter de politikker og retningslinjer som kommunalbestyrelsen, forvaltningen og områdebestyrelsen har udstukket.
Pædagogikken bygger på teori og en tænkning, som er fælles for områdeinstitutionen. Det betyder dog
ikke, at vi har 5 ens børnehuse. Vores børnehuse er af forskellig størrelse og indretning.
Ledelsen i Børnehusene Humlebæk har et tæt samarbejde på tværs, via sparring, ledelsesmøder samt
diverse arbejdsgrupper til løsning af fælles opgaver.
I ledelsesteamet diskuteres visioner, strategi, rammer og drift, for derved at sikre den bedst mulige løsning for børnehusene samlet set.
Børnehusene har fælles økonomi og alle husene er underlagt de samme rammer, principper og vilkår.
Humlebæk har ca. 9.700 indbyggere og ligger ved Øresundskysten omgivet af marker, strand og skove
ca. 30 km nord for København. Boligerne er en blanding af parcelhuse, rækkehuse og lejligheder. Der er
ingen socialt belastede områder og mange ressourcestærke og engagerede familier. Vi har flygtninge og
folk med anden etnisk baggrund i begrænset antal og i et velfungerende samspil med helheden. Byen har
et veludbygget cykel- og stisystem, to folkeskoler og en privat skole. Der er fine sportsfaciliteter. Humlebæk er qua sine tilbud og placering en pendler by, hvilket der tages hensyn til i dagtilbuddene.
Områdeinstitutionen har en områdebestyrelse, hvor alle Børnehuse er repræsenteret med forældre, områdeleder samt 2 personaler fra området. Bestyrelsen afholder minimum 5 møder om året.
Børnehusene Humlebæk arbejder vi for, at børnene mødes af velkvalificerede og anerkendende voksne,
hvor der tilrettelægges et miljø, hvor tillid, anerkendelse, trivsel, udvikling, læring og dannelse er de vigtigste elementer i den daglige praktiske pædagogik. Dette gøres ved at skabe gode rammer for børnenes
læring, igennem udfordringer og oplevelser, hvor barnet skal føle sig værdsat, taget alvorligt, inddraget
og som en del af et fællesskab.
Af særlige karakteristika kan nævnes, at vi er en områdeinstitution, der er legende og kreativ. Vi har et
fælles kulturhus og ultimo 2021 har vi også et fælles naturhus, hvor der er ansat to kvalificerede pædagoger med særlig viden og uddannelse inden for kreativitet og naturvidenskab.
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De forskellige afdelinger er:
Børnehuset Frugthaven Børnehaven & Vuggestuen
Daglig leder: Dennis Langelund Clemmesen
Baunebjergvej 552-554
Telefon: 4121 8050
E.mail: delc@fredensborg.dk

Børnehuset Firkløveren
Daglig leder: Anders Bøjlund
Teglgårdsvej 701
Telefon: 4195 4539
E.mail: andb@fredensborg.dk

Børnehuset Søstjernen og Dagplejen i Humlebæk
Daglig leder: Kasper Krog Andreasen
Humlebæk center 41-43
Telefon: 2222 0669
E.mail: kakan@fredensborg.dk

Børnehuset Sletten Legeakademi
Daglig leder: Sandie Ditlev Nissen
Solvangsvej 5-7
Telefon: 51689781
E.mail: sdin@fredensborg.dk

Børnehuset Humlebæk Børnehave
Daglig leder: Cristina Noer
Solvangsvej 1
Telefon: 51543998
E.mail: crmn@fredensborg.dk

Områdekontor Humlebæk
AKT- Leder: Marie Almbjerg
Gl. Strandvej 130 A
Telefon: 6136 9613
E-mail: malm@fredensborg.dk

Børnehusene Humlebæks Central Køkken
Baunebjergvej 550
Daglig leder Pernille Meltofte Janssen
Telefon: 5083 6332
E.mail: peme@fredensborg.dk

Børnehusene Humlebæks kultur og natur
værksted
Baunebjergvej 550

Områdekontor Humlebæk
Områdeleder Anette Steen Westring
Gl. Strandvej 130 A. Villaen
Telefon: 4121 8119 E.mail: anwe@fredensborg.dk
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Det fælles pædagogiske 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
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg,
Læring og Børnefællesskaber
Børnesyn
At være barn har værdi i sig selv. Alt pædagogisk arbejde skal tage afsæt i, at børn har ret til
at lege og blive inviteret til medbestemmelse. Dagtilbuddene er ligeledes forpligtede til at
tage udgangspunkt i børnenes perspektiver, når læringsmiljøer skabes. Den børneinitierede
leg skal fremmes af det pædagogiske personale, som skal værne om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst.

Eksempel fra praksis, der illustrerer, hvordan man som pædagogisk personale kan skabe et læringsmiljø med
afsæt i barnets perspektiv, initiativ og fantasi:
”En voksen sidder på gulvet sammen med et barn. Barnet tager en dukke og siger ”sove”. Den voksne siger:
”Skal dukken sove, ligesom lillebror? ”Drengen viser med sit kropssprog, at det skal dukken. Sammen går de hen
til dukkerne. Den voksne: ”Vi kan lægge et tæppe i dukkesengen, så dukken ligger godt”. Sammen lægger de et
tæppe hen over dukken. Den voksne benævner, hvad hun gør, og hvad barnet gør. Barnet tager pegefingeren til
munden og siger ”shh”. De skiftes til at sige ”shh” og er i nærværende samspil omkring dukken”.
I Børnehusene Humlebæk ser vi at, hvert enkelt barn er unikt med muligheder og rettigheder til at udfolde
sig i vores fællesskaber. Barnet har behov for omsorgsfulde og nærværende voksne, der tilpasser forventninger og udfordrer barnet med blik for dets individuelle udviklingsbehov. I takt med at barnet modnes øges
dets selvbestemmelse og muligheder for deltagelse i fællesskabet.

Dannelse og børneperspektiv
Dannelse, ligestilling og demokrati skal indtænkes i den daglige pædagogiske praksis, så børnene oplever at medvirke i og have indflydelse på udformningen af dagligdagen, og de aktiviteter vi igangsætter i dagtilbuddet. Indholdet skal være meningsfuldt for børnene, det skal
udfordre og give barnet måder at handle på. Indholdet skal endvidere give plads til, at barnet
kan være medskaber af egen læring og deltagelse.
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Eksempel fra praksis, der illustrerer, hvordan man som pædagogisk personale kan igangsætte aktiviteter,
så indholdet er meningsfuldt for børnene:
”Jeg har taget modellervoks frem på bordet. Et af børnene begynder at kigge nysgerrigt på bordet, hvor jeg så småt
er begyndt at rulle kugler med voks. Barnet sætter sig ved bordet og spørger, hvad det er jeg laver. Barnet synes at
kuglerne ligner planeterne, og sammen ruller vi flere og flere kugler. Vi laver solen og de andre planeter, ruller planetbanerne ud af voks, og det bliver større og større på bordet. Der kommer flere børn til, og vi er i gang med at
rulle/bygge et stort solsystem på bordet ud af hjemmelavet voks. Der er en stor gruppe børn, som har samlet sig
ved bordet, og vi taler om navne og hvordan planeterne ruller. Der sker en livlig dialog ved bordet og alle deltager.
Interessen fortsætter i de efterfølgende dage. Sammen med børnene undersøger vi efterfølgende mange facts omkring solsystem og planeterne, vi leger med bolde og farvelægger planeter. I fælleskab med børnene fortsætter interessen omkring emnet som børnene skaber kreative lege omkring”.

Børnehusene Humlebæk tilstræber vi, at barnet dannes til at indgå i fællesskaber i en vekselvirkning mellem hensyn til fællesskabet og den enkelte. Vi har en særlig opgave i at øve deltagelse i forskellige forpligtende fællesskaber, da netop dette er vanskeligt at øve hjemme,
hvor fællesskaberne er mindre. Vores praksis tilrettelægges under hensyn til barnets perspektiv. Dette sker både på baggrund af observationer af børnenes interesser og optagethed og
gennem at give barnet indflydelse på egen virksomhed.
Vi skal åbne barnets verden ved at introducere og inddrage det i fælles beslutninger. Dette
sker gennem opmuntring til deltagelse i demokratiske beslutninger. Barnet skal stilles overfor
simple valg, det kan håndtere og har kompetence til. Her vil barnet blive øvet følelsesmæssigt
og trænet i at kunne bære, at det ønskede ikke altid bliver til noget, fordi den demokratiske
beslutning måske gik i en anden retning.

Leg og læring
Det pædagogiske personale har ansvar for at have opmærksomhed på, hvordan legefællesskaber blandt børnene udvikler sig. Børns spontane og selvorganiserede lege skal både anerkendes og respekteres og gives betydelig plads i hverdagen i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale skal løbende vurdere, hvornår det er nødvendigt at rammesætte legen, så alle
børnene trives, prøver nye roller og sociale kombinationer og har en positiv oplevelse af at
være med.

Eksempel fra praksis, der illustrerer, hvordan man som pædagogisk personale kan rammesætte legen, så
børnene får en plads i legefællesskabet og har en positiv oplevelse ved at være med:

”Bagerbutik”
Et 3-årigt barn sidder alene i sandkassen med en skovl. En voksen sætter sig ved barnet og spørger,
om hun må købe noget af hans mad.
Efter et stykke tid med denne leg gør den voksne barnet opmærksom på, at andre børn i sandkassen
også laver kager, og hun spørger: ’Tror du også, de sælger noget?’
Barnet nikker, og den voksne siger: ’Kom, så skal vi købe!’ Legen udvikler sig, og barnet, som først sad
alene, er nu med til at købe kager i de andre børns butik.
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Læring skal forstås bredt og tillægges lige stor værdi, uanset om der er tale om en garderobesituation, vask af hænder, kreative aktiviteter mv. Det pædagogiske personale har ansvaret for, at de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse.

Eksempel fra praksis, der illustrerer, hvordan man som pædagogisk personale kan skabe et pædagogisk læringsmiljø, hvor leg og læring bliver en del af overgangen fra en aktivitet til en anden:
På stuen er der to voksne og 12 børn. Børnene er i færd med at samle sig på tæppet. Da alle har sat
sig, taler den voksne med børnene om at de om lidt skal på badeværelse, tisse og vaske hænder. De
kommer på badeværelset på tur. Den voksne rammesætter aktiviteten og med en legende tilgang siger
hun: ”Dem som har strømpebukser på, kan gå på badeværelset…” Da alle har været på badeværelset,
sætter børnene sig tilbage på tæppet. En efter en nævnes børnenes navne, der skal finde sin bordmakker og sætte sig til bordet. Børnene tager hinanden i hænderne og sætter sig op. Den voksne præsenterer maden, som i dag er jordskokke-suppe med pesto og brød. Dagens to madhjælpere siger værsgo.

I Børnehusene Humlebæk er legen en grundlæggende virksomhed for barnet. Legen skaber grundlag for
barnets udvikling af sociale kompetencer og bidrager til kreativitet, fantasi og sproglig udvikling. Legen skal
have plads og inspiration for at kunne udvikles. Det sker både gennem aktiv deltagelse fra den voksnes
side og gennem tilrettelæggelse af spændende, inspirerende lege og læringsmiljøer. Børnene skal være
medskabere af læringsmiljøerne. Dette praktiserer vi i Børnehusene Humlebæk ved bl.a. at observere børnenes leg og indrette læringsmiljøer med udgangspunkt i deres interesser, eller andre gange at spørge børnene, hvad de har lyst til at lege og vi skaber sammen læringsmiljøer som kombinerer de forskellige ønsker.
Leg og læring er tæt forbundet og det er vanskeligt at forestille sig leg uden læring.
For det lille barn er læring en kropslig og sanselig oplevelse og oftest er aktiv deltagelse en forudsætning
for læring. Barnet skal mødes af inspirerende voksne, som tør gå på opdagelse sammen med barnet. Det
skal både ske gennem leg, inddragelse i hverdagens rutiner, i mellemtiden mellem aktiviteter og igennem
projekter og forløb. Vi skal have fokus på barnets nærmeste udviklingszone. Det vil sige, at vi hele tiden
stiller os der, hvor det er trygt og samtidig udfordrende at lære nyt. Den voksne skal eksperimentere sammen med barnet og gøre nye opdagelser og erkendelser. Vi øver os i, ikke altid at give barnet svarene,
men at være udforskende og undersøgende sammen med barnet.
Børnefællesskaber
Det pædagogiske personale har ansvaret for at skabe en balance mellem individ og fællesskab, ligesom de har ansvaret for, at alle børn oplever sig som en del af et fællesskab.

9

Eksempel fra praksis, der illustrerer, hvordan man som pædagogisk personale kan understøtte
børns adgang til leg og børnefællesskaber:
I sandkassen sidder en voksen og fire børn. De bygger små huse af sand. De finder en død regnorm. Et
barn som sidder for sig selv spørger: ”Hvorfor er den død?” Den voksne siger: ”måske den er blevet kørt
over af en cykel, sådan noget sker. Men hvad med om vi begraver den, og finder nogle levende regnorme – har I lyst til at være med til det?”. Det vil børnene gerne. Sammen finder de spande og skovle.
De går sammen op på ”jordbakken”. Først begraver de den døde regnorm, og dernæst går de hen og
graver efter regnorme. Den voksne sætter sig på knæ foran hullet, hvor børnene graver, og de som ikke
graver, ser interesseret til. De finder regnorme, og fordeler dem i de medbragte spande. Børn og voksne
er fordybet i aktiviteten og har dialog omkring det de ser.

Ethvert barn skal være et skattet medlem af børnefællesskabet. Vi har ansvaret for, at alle børnefælleskaber er givende for alle. Børnefællesskaberne er både egne og selvvalgte fællesskaber, hvor en mindre vennegruppe finder sammen og de voksne understøttede fællesskaber. Hvis børnefællesskaberne ikke fungerer, griber vi ind. Det kan være ved at sætte en lille gruppe børn sammen, for der igennem at sikre trivsel
hos alle. Det kan også være, at vi igangsætter aktiviteter med udgangspunkt i interesserne hos det barn der
skal have hjælp til at komme ind i fællesskabet. Vi positionerer os ofte ved siden af børnefællesskaberne. Vi
observerer og holder øje med, inspirerer eller er med til at hjælpe børnene, hvis de har behov for det.
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Pædagogisk Læringsmiljø
Legen og den legende tilgang til læring er udgangspunktet for de læringsprocesser som barnet indgår i. Det pædagogiske personale skal anvende viden og
kompetencer til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med fokus på legen, barnets interesser, undren og nysgerrighed.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.
Nedenstående case er et eksempel på, hvordan de voksnes opmærksomhed på det enkelte
barns interesser, ressourcer og legende tilgang kan understøtte barnets læringsprocesser og
mulighed for at deltagelse i fællesskabet, ved at tage udgangspunkt i barnets perspektiv.

Eksempel fra praksis, der illustrerer, hvordan man som pædagogisk personale kan skabe et pædagogisk læringsmiljø med fokus på legen og barnets interesser:
”De voksne i en børnegruppe var frustrerede over, at der dagligt opstod konflikter med et bestemt barn
efter frokost, når hele børnegruppen skulle på legepladsen. Barnet ville ikke tage overtøj på og ville ikke
med udenfor. De voksne var ved at løbe tør for idéer til, hvad de kunne gøre. Gennem børnehavens arbejde med dokumentation af de enkelte børns ressourcer og interesser blev en af de voksne opmærksom på barnets interesse for rumraketter. De voksne aftalte at afprøve en legende tilgang i middagsstunden for at skabe en anden overgang fra måltidet til legepladsen. Frokosten blev derefter afrundet
med, at en voksen fortalte børnene, at de om lidt skulle ud til deres rumraket, som ventede ude på legepladsen, men først skulle alle tage deres rumdragter på. Med legen som ramme blev det sjovt for barnet
(og de andre børn) at tage tøj på og følges med de andre ud til ”rumraketten” på legepladsen, og konflikterne omkring overgangen ophørte”.

I Børnehusene Humlebæk indretter vi vores grupperum så det giver mening for alle
aldre. Vi anlægger børneperspektiv gennem observation, og samtaler med børnene.
Hos os er det de voksne der er forberedte og arbejder struktureret, med de ting der
optager børnene. Vi er klar til at ændre dagens aktiviteter, hvis det ikke er det børnene er optagede af. En tur på stranden, kan blive til en tur til fortovet for at undersøge på sneglens spor på stien. Vi arbejder med overgangene som et af vores vigtige
læringsmiljøer, da det er her det somme tider kan være svært at navigere i og vi ved
den pædagogiske opmærksomhed på overgange, sikrer en glidende og naturlig hverdag og ikke blot en hverdag med mange skift.
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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. ”
I Fredensborg Kommune er der fokus på at have et godt samarbejde
med forældrene om at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse.
Modtagelsen af børn er i vidt omfang tilpasset lokale forhold og behov, men rummer også elementer, som gælder generelt for børns start i dagpleje eller vuggestue i Fredensborg Kommune. I kommunen arbejdes der systematisk på at sikre, at opstarten bliver så tryg en oplevelse som muligt for både børn og deres familier.
Blandt andet vil der før opstart i dagpleje eller vuggestue være mulighed for forældrene og
barnet at besøge barnets kommende dagpleje eller vuggestue. Den sundhedsplejerske, der
har været tilknyttet familien i barnets første leveår, vil kunne deltage i mødet, hvis det vurderes at være relevant.
Inden barnet skal starte i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole holdes der samtale
imellem forældrene og dagtilbuddet/SFO og skole.
Uanset i hvilken forbindelse dagtilbud og forældre samarbejder om at understøtte barnets
trivsel, læring, udvikling og dannelse, er det med udgangspunkt i:




At anerkende barnet og forældrenes ressourcer og potentialer
At inddrage forældrene respektfuldt så tidligt som muligt
At sikre en tydelig forventningsafstemning for samarbejdet

Forskning og kommunale erfaringer viser at børnene rykker markant, når
samarbejdet mellem forældrene og de fagprofessionelle bliver mere tydeligt, ligeværdigt og
konkret. Derfor er dette et tydeligt fokuspunkt i Børnehusene Humlebæk.
Ved opstart i Børnehusene Humlebæk viser vi forældrene rundt, samt laver en plan i samarbejde med forældrene for opstarten, der tilgodeser deres barn.
I dagligdagen har vi udveksling af viden i hente- og bringesituationer, samt anvender AULA
som digital kommunikation.
Derudover har vi 3 måneders samtaler, årlige individuelle forældresamtaler, samt efter behov
og forud for skift, f.eks fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO/skole.
I det tværfaglige samarbejde med AKT, psykologer, pædagogiske vejledere, sagsbehandlere,
logopæder osv. Inddrages forældrene altid som en essentiel samarbejdspartner.
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Vi har også faste, kollektive arrangementer, som forældremøder, forældrekaffe, bedsteforældredag, plantedag, julearrangement og sommerfest. Herunder bliver forældrene inddraget i
børnenes hverdag og vi kan der skabe en tydelig sammenhæng mellem hjem og dagtilbud.
I Børnehusene Humlebæk ser vi forældresamarbejdet som en måde hvorpå, vi kan bruge hinandens unikke viden om barnet som en ressource.
Vi gør dette ved at
• Afstemme forventninger og giv plads til hinandens perspektiver
• Skabe gode rammer for konkret dialog
• Organiserer forældresamarbejdet ud fra pædagogiske intentioner og forældres ambitioner
• Differentier forældresamarbejdet alt efter barn og forældres ønsker og ressourcer.

Børn i udsatte positioner
Dagtilbuddene arbejder med at etablerer pædagogiske
læringsmiljøer, der tager højde for børn i udsatte positioner. Der
arbejdes eksempelvis ud fra ”Fredensborg modellen” som skal sikre,
at alle børn trives, lærer, udvikles og dannes i dagtilbuddet.
Fredensborg modellen er en støtteindsats, der skal understøtte arbejdet med
inkluderende læringsmiljøer i alle dagtilbud. Oplever dagtilbuddet og-/ eller forældrene,
at der er udfordringer i forhold til at inkludere et barn i børnefællesskabet, tager den
daglige leder kontakt til AKT funktionen(Adfærd, Kontakt og Trivsel) i det enkelte
bysamfund. Alt efter den konkrete situation modtager det pædagogiske personale
konsultativ vejledning, praktisk pædagogisk vejledning og tværgående indsatser, som
kan understøtte det pædagogiske personale i, at justere og kvalificere det pædagogiske
læringsmiljø, så læringsmiljøet favner alle børn.

13

Eksempel fra praksis, der illustrerer, hvordan man som pædagogisk personale kan understøtte at alle børnene kan være en del af læringsmiljøet:
”Et Barn står alene og kigger rundt. En voksen spørger barnet, om han ikke vil være med til at finde insekter med ham og en gruppe af børn. Det vil han gerne. Sammen går de hen til de store sten ved hegnet.
Den voksne siger: ”Her plejer at være en masse insekter! Lad os prøve at se om vi kan finde nogle i dag”.
Den voksne bøjer sig ind over stenen, og skal til at vende den. ”1 - 2 – 3” siger den voksne begejstret”.
Børnene er helt stille og bøjer deres krop ind over stenen. De ser til hvad der kommer frem af insekter.
Børnene har dialog om insekterne med den voksne. Børnene skiftes til at lægge dem ned i spanden. Barnet fra tidligere er på vej væk, men den voksne vender sig mod barnet og siger: ”(navn) tager du ikke lige
den spand med herover, så du kan få nogle insekter ned i? ”Barnet kommer hen til den voksne. Den
voksne lægger armen om barnet og trækker barnet omsorgsfuldt ind til sig, og nu er barnet tilbage og
igen optaget af aktiviteten. Barnet er nu med i dialogen omkring insekterne.
Det er her, vi i Børnehusene Humlebæk for alvor kan se vores Børnesyn skinne igennem. Det er aldrig barnet der er problemet, men vores opgave at skabe de rette læringsmiljøer, der tilgodeser det enkelte børns behov.
Hvis vi vurderer, at et barn ikke udvikler sig hensigtsmæssigt med den pædagogiske
praksis, vi kan tilbyde beder vi om hjælp, sparring og vejledning omkring det enkelte
barn. Vi arbejder sammen med AKT-leder, Sprogvejleder, Logopæd, psykologer, pædagogiske vejledere, osv. Disse bidrager med hver deres ekspertise og faglighed, der betyder, at vi kan præcisere og tilrettelægge den pædagogiske indsats, der kan give de
bedste rammer for trivsel og udvikling. Herunder er forældrene naturligt en vigtig del af
samarbejdet, da sammenhængen mellem hjem og dagtilbud er nødvendig for at skabe
bedst mulig udvikling.

Øvrige krav til indholdet i den
pædagogiske læreplan
Inddragelse af lokalsamfundet
Dagtilbuddene i Fredensborg Kommune inddrager lokalsamfundet i arbejdet med udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer for børn.
Alle dagtilbud i de enkelte områdeinstitutioner/bysamfund inddrager og etablerer samarbejde med det omgivende samfund. Det kan være med biblioteker, museer, foreninger med fokus på natur og udeliv mv.
Børnehusene Humlebæk har tæt samarbejde med Louisiana, Krogerup, Årstiderne, bibliotek, biograf, kirken, plejehjemmene.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske
børnemiljø
Dagtilbuddene i Fredensborg Kommune arbejder med det fysiske, psykiske og æstetiske
børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde med at etablere pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet vurderes løbende i et børneperspektiv, og børnenes oplevelser af
børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.
Personalet i dagtilbuddet arbejder med DCUMs værktøjer til at undersøge børnemiljøet:
https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedreboernemiljoe
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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
tværs af de seks læreplanstemaer.”

og på

Forud for arbejdet med læreplanstemaerne, bliver medarbejderne i Børnehusene
Humlebæk bedt om at gøre sig refleksioner omkring, Hvorfor, hvad og hvordan. Dette
er for at klarlægge formålet med aktiviteten og have fokus rettet på processen – og ikke
blot et produkt, projekt eller aktivitet. Målet skal være konkret og tydeligt hvad den
enkelte medarbejder skal være forberedt på- ikke kun af praktisk forberedelse, men
også hvilke mekanismer de skal have øje for undervejs.

Pædagogisk planlægning af [indsæt aktivitet/forløb].
Pædagogisk(e) mål for [indsæt mål fra det fælles pædagogiske grundlag og /eller relevant læreplanstema]:

Hvorfor: (formål)
Formålet for aktiviteten/forløbet beskrives og kobles til de pædagogiske mål.

Hvad: (mål)
Konkrete mål for aktiviteten/forløbet beskrives i relation til vores pædagogiske praksis og kobles til formålet for aktiviteten/forløbet.

Hvordan: (metode)
Aktiviteten/forløbet planlægges konkret.
Beskrivelse af forberedelse – start – midte – afslutning.
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Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv
og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det
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.

Eksempel fra praksis som illustrerer, hvordan det pædagogiske personale i overgangen fra en aktivitet til en
anden skaber læringsmiljøer, hvor de arbejder med de to pædagogiske mål til ”Alsidig personlig udvikling”:
Der er en voksen der bliver på stuen, og er på gulvet for at være i nærværende samspil med de børn der venter på at
blive puttet. Den voksne skaber en rolig stemning, så børnene er klar til overgangen. De to andre voksne henter hver
et barn ad gangen og går med barnet ud til puslerummet. Dette er gjort for at skabe et pædagogisk læringsmiljø der
muliggør nærværende samtale og samvær og samtidig mulighed for at støtte barnet i selv at tage tøj af og på,
komme på toilet, selv hente sin dyne og kravle op i krybben. De fleste af vores puslerum er store nok til at der kan
være to børn på toilettet ad gangen. Det giver mulighed for at børnene kan spejle sig i og hjælpe hinanden.

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
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andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting,
legetøj m.m.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som
en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Eksempel fra praksis der illustrerer, hvordan det pædagogiske personale arbejder med de to pædagogiske
mål til ”Social udvikling” i deres pædagogiske praksis:
”Brandbekæmpere”
4 drenge og en pige leger sammen på børnehavens legeplads. Nogle af drengene beslutter, at de nu vil lege brandmænd. Det bliver svært for pigen at finde en plads i legen. Selvom hun gerne vil være med, kan hverken hun eller
drengene se hende i rollen som brandmand, og hun trækker sig ud af legegruppen. Pigen går hen til en pædagog og
fortæller, hvad der er sket. Pædagogen foreslår, at de to sammen kan lege brandbekæmpere. Pædagogen og barnet
går i gang med en leg, som bliver så sjov, at de 4 andre børn også kommer til. Alle 5 vil gerne være brandbekæmpere og bliver alligevel del af en fælles leg, hvor de slukker ildebrande sammen.
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen
med det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det
pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber
med andre børn.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog,
der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer
med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene
kan anvende i sociale fællesskaber.

Eksempel fra praksis der illustrerer, hvordan det pædagogiske personale kan arbejde med de to pædagogiske mål til Kommunikation og sprog gennem Sproggaven:
Vi læser Guldlok og de tre bjørne. Igennem historien lærer vi et nyt ord ”forbavset”. Der er et barn som snubler over
ordet, og spørger om, hvad det ord betyder? Et andet barn fortæller: ”Forbavset er når man ser sådan her ud” og laver en forbavsende mine, som faktisk forklarer, uden ord, hvad ”forbavset” er. Nu sidder alle børn og laver ”forbavset”
ansigter. Mens bogen læses, hører jeg flere børn lege med ordet. Der kommer sætninger som: ”Se! Nu er jeg forbavset”. Ved eftermiddagsmaden hvor børnene får serveret æbler, er der et barn, som efter at have taget en stor bid af
det, råber begejstret: ”Se! Mit æble er helt forbavset!”. Så gik de andre børn i gang med at spise deres æble og alle
prøvede på denne måde, at give deres æble et ansigt. Senere ville børnene spille skuespil om Guldlok. Da vi læste
historien igen og kom til ordet ”forbavset”, var der ikke længere nogen tvivl om, hvad ordet ”forbavset” betyder.
Historien om Guldlok og de tre bjørne laver børnene på stuen til deres egen historie. Der er kommet mange tilbagemeldinger fra forældrene om, at historien om Guldlok og de tre bjørne også udspiller sig derhjemme. Dette er på baggrund af de mange gentagelser af historien, og at historien derigennem er blevet levende for børnene.
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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”.
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.

Eksempel fra praksis der illustrerer, hvordan det pædagogiske personale arbejder med de to pædagogiske mål til Krop, sanser og bevægelse
Ved at dele børnene op i de små grupper er der optimal mulighed for nærvær og for at have øre og øje for børnenes
spor, som vi prøver at bygge videre på. Et spor er det børnene er optaget af. For at give barnet selvværd og for at de
skal vide at de er betydningsfulde, så prøver vi at følge sporene og giver mulighed for leg, bevægelse og ture der relaterer sig til sporene. Vi tager på ture i nærmiljøet, for at få kendskab til området og for at få trænet motorikken med
forskellige motoriske udfordringer. Vi som voksne inspirerer og motiverer til en god bevægelseskultur, ved selv at bevæge os og vise glæde ved forskellige aktiviteter som relaterer sig til det som børnene viser interesse for.
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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.”

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.

Eksempel fra praksis der illustrerer, hvordan det pædagogiske personale arbejder med de to pædagogiske mål til Natur, udeliv og science:
En gruppe børn har fundet en død solsort på legepladsen. ”Skal den begraves?” spørger et af børnene.
Pædagogen foreslår, at de kan lave en rådnekasse, så de kan se, hvordan fuglen langsomt forsvinder.
Undervejs i forrådnelsesprocessen opfordrer pædagogen børnene til at lugte og se fuglens nedbrydning
for at give dem erfaringer med naturens processer.
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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.”

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.
1.
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.
2.

Eksempel fra praksis der illustrerer, hvordan det pædagogiske personale arbejder med de to pædagogiske mål til Kultur, æstetik og fællesskab:
Et børnehavebarn har malet et menneske med to munde. En pædagog ser på tegningen og undrer sig
over, at barnet har tegnet to munde. Hun spørger: ”Hvorfor har dit barn to munde?”, hvortil barnet svarer:
”Den ene mund er til at kysse med, og den anden er til at skræmme med”. De to munde kommer til udtryk
som noget sanseligt og kropsligt og viser, hvad der følelsesmæssigt er på spil for barnet i dets hverdag:
Kysse-munden er udtryk for noget behageligt og kærligt, imens skræmmemunden er udtryk for noget
ubehageligt og skræmmende. Med et åbent og nysgerrigt blik kan det pædagogiske personale få indblik i
barnets oplevelser og følelser, der udtrykkes æstetisk og kropsligt (Kjær, 2017).
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Sammenhæng til børnehaveklassen
I børnenes sidste år af dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk
læringsmiljø, der skaber sammenhæng til SFO og børnehaveklasse.
Dagtilbud, SFO og skole tilrettelægger lokalt et pædagogisk læringsmiljø, som sikrer kontinuitet og genkendelighed i overgangen fra børnehave til SFO og skole.
Der bygges videre på den læring børnene har med sig. Blandt andet ved at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn og have særlig opmærksomhed på fællesskaber, relationer,
leg, sprog og trivsel.
I Børnehusene Humlebæk arbejder vi med projekterne ”Venner på Tværs” fra januar til februar og senere fra februar til april med ”Den trygge overgang”.
Venner på tværs er en ugentlig aktivitet, hvor vi øver børnene i at være åbne overfor nye
venner på tværs af Børnehusene Humlebæk, nye rammer og nye eventyr uden for den trygge
hverdag i børnehaven. Venner på Tværs er dermed afsættet for næste pædagogiske tiltag ift.
brobygningen til SFO-livet.
Næste tiltag er projektet ”Den trygge overgang” hvor der er mere fokus på kendskabet til den
SFO, det enkelte barn skal starte i. Børnegrupperne besøger den SFO de skal starte i, to dage
om ugen og lærer legeplads børn og (personale) at kende.
Visionen at anlægge en rød tråd i overgangen, således at vi støtter børnene i at blive så parate som muligt til at starte SFO- og skolelivet.
Delmål for samarbejdet i overgangen
• at børnene etablerer nye venskaber og lærer hinanden at kende
• at børnene har kendskab til de nye rammer på SFO’en
• Vi afholder overgangssamtaler med forældre, børnehavepersonale, SFO og børnehaveklasse-personale, samt andre relevante samarbejdspartnere for at styrke medarbejdernes
kendskab til børnene inden SFO start
• at forældrene informeres bl.a. via skole-paratheds-samtaler og forældremøde med præsentation af SFO-personale.
• at sikre børnenes skoleparathed ift. sociale, sproglige, motoriske og kreative kompetencer.

23

Evaluering
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.
Indsatsen med at etablere en evalueringskultur i Børnehusene Humlebæk, set i lyset af den
styrkede pædagogiske læreplan, koncentreres om kompetenceudviklingsforløbet for alle
pædagogiske medarbejdere i Fredensborg Kommune. Med afsæt i de opgaver som
medarbejderne stilles under forløbet, tilrettelægger vi aktionslæringsforløb, hvor ledelse og
medarbejdere øver sig i at stille skarpt på den pædagogiske praksis, med henblik på at blive
klogere på sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes trivsel og udvikling.
Disse forløb bruges til at højne medarbejdernes generelle bevidsthed om sammenhængen
mellem pædagogisk praksis og de muligheder praksis giver børnene samt til at øge
bevidstheden om det teoretiske fundament vores pædagogik hviler på. Denne bevidsthed skal
gennem forløbet kobles sammen med medarbejdernes oplevelse af egen praksis og danne
grobund for en kritisk, reflekteret og teoretisk funderet tilgang til egen praksis.
Evalueringen er basis for denne bevægelse. Det er op til ledelsen at skabe tid i hverdagen til,
at medarbejderne kan arbejde med fokus på evaluering og til at facilitere, at evalueringsfokus
tænkes med helt fra planlægningsfasen af pædagogiske aktiviteter/forløb. Ligeledes er det et
fokus for ledelsen at støtte medarbejderne i, at gøre fokus for evalueringen så konkret som
muligt og zoome ind på det udsnit af den pædagogiske praksis, som ønskes evalueret.
Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at det er nødvendigt med en fælles IT-platform til at
gemme og dele filer. Her undersøger vi, om Aula kan fungere som fælles platform.
På sigt er hensigten at bruge læringen fra aktionslæringsforløbene og koble evalueringsfokus
på vores årsplanlægning og i udarbejdelsen af årshjul i de enkelte huse.
Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af daglige ledere og faglige fyrtårne, der skal sikre
en sammenhæng og en rød tråd i arbejdet med at etablere en evalueringskultur på tværs af
Børnehusene Humlebæk.
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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.
Hvert Børnehus skal i 2021 udarbejde hver deres evaluering af arbejdet med den styrkede
læreplan. Vores årshjul for 2021 er udarbejdet således at evalueringen er fastlagt i løbet af
året.
Det er ledelsens ansvar at samle denne information sammen og omsætte den i årsplanlægningen på områdeplan og i årshjulene i de enkelte dagtilbud.
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