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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med
udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og de tilhørende
pædagogiske mål for sammenhængen mellem det
pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan
er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende
bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er
udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske
læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og

formidler alle relevante krav til arbejdet med den
pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning
for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor
henvises der gennem skabelonen løbende til
publikationen. På sidste side i skabelonen er der
yderligere information om relevante
inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?
Vi er en privat Børnehave med max 32 børn fra 3-6 år, som er blevet etableret i April 2018 af
Bornholms Frie Idrætsskole. Vores kerneværdier er “Bevægelse, trivsel, tryghed og sundhed.”
Børnehaven er placeret i Nyker, ud til store grønne arealer, der stimulerer til leg og bevægelse.

Børnehaven har et tæt samarbejde med skolens SFO. Hver dag er børnehaven og SFO’en sammen fra
6:15-7:30 og fra 15:30-16:45. Så børnene kan skabe relationer til hinanden, og skridtet fra børnehave
til skole bliver så naturligt og trygt for børnene som muligt.

Vi inddeler børnene i to til tre mindre grupper ud fra børnenes alder/udviklingsniveau og
børnegruppens behov. Dette gør vi for at kunne lave målrettede aktiviteter ud fra hver gruppes
udviklingsniveau og behov.
Gruppen med de ældste er vores kommende skolegruppe, hvor vi fra August året før de starter har
fokus på at støtte dem til at udvikle de nødvendige kompetencer til skolestart.

Det er en børnehave med en obligatorisk madordning og vi har vores egen kok og ernærings
personale. Der bliver lavet sund og varieret mad hver dag, så vi ved at børnene har de bedste
forudsætninger for at trives, lære, udvikle sig.

Da vi er en børnehave som er en del af Bornholms frie idrætsskole, har vi adgang til en stor
grýmnastiksal og et stort krea lokale, hvori der er redskaber der stimulerer børnene og personalet til
at udfolde sig kreativt og eksperimentere med sig selv, ens krop og udvikle en forståelse for sig selv
og verden.

Pædagogisk Grundlag

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

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være
kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvor 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 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.
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▪ 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 tilstede i nogle sammenhænge end andre.”

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber

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

Børnesyn

Det at være barn har værdi i sig selv. Vi har et socialkonstruktivistisk børnesyn i Børnehaven Bien.
Barnet udvikles og dannes i forhold til den kontekst (læringsmiljø) den er en del af - sociale relationer,
tid, sted, indretning mv.

Barnets nysgerrighed skal dyrkes og få lov til at blomstre gennem stimulerende læringsmiljøer der
bygger på leg med nærværende voksne der kan italesætte og opfange barnets initiativer.

Her i Børnehaven Bien har vi fokus på at give børnene plads til at komme med input i forbindelse med
vores pædagogisk planlagte aktiviteter.

Vi prioriterer at barnet skal være medskaber af egen læring og udvikling. Barnet er en selvstændig
person, som skal støttes i at udvikle sig i de læringsmiljøer der opstår. Barnets initiativer og
indput/indslag skal være med til at udvikle samspillet, aktiviteten, og dermed den læring der kan
opstå. Til samling opfordrer vi børnene til at række hånden op, så vi kan vise dem, at det de har at sige
er vigtigt for os.

Derudover høre vi på børnenes ønsker i forhold til hvilke aktiviteter vi skal lave. Vi kan have en
grundlæggende ide, men hvordan det udføres, kan skabe en god dialog mellem børnene og os som
voksne. Når vi laver kreative værksteder så opfordrer vi til at børnene selv kan komme med ideer til
redskaber og materialer der kan bruges.

Dannelse og børneperspektiv
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I vores praksis ser vi barnet som en aktiv deltager i fællesskabet. Vi laver planlagte pædagogiske
aktiviteter hvor barnets initiativer og indslag skal tages alvorligt og respekteres.

Vi ser barnet, som medskaber af egen læring.

Vi bruger forskellige metoder til at indsamle viden om børnenes perspektiv.

- Observationer - børnenes leg og tegn i aktiviteter
- Uformelle børneinterviews i dagligdagen- spørger ind til børnene
- Deltager i deres lege

Vi lægger meget vægt på at være nærværende med børnene. Vi forsøger at opfange deres initiativer
og få øje på deres interesser og hvor deres nysgerrighed er. Vi følger dem ved at deltage i børnenes
dialog, inviterer andre børn til at være med og lade  en aktivitet opstå derudfra.

Vi tager udgangspunkt i børnenes initiativer, hvor der skabes en gensidig opmærksomhed og udvises
fælles positive følelser. Ved at tale om det sammen emne vil barnet føle sig set, hørt, mødt og forstået.
Barnet får udviklet et stærkt selvværd og positiv selvopfattelse.

I Bien er vi meget opmærksomme på vores rolle i forhold til børnenes dannelsesmæssige udvikling i
form af f.eks. selvværd/selvopfattelse, selvtillid, selvstændighed, konflikthåndtering og evne til at
indgå i fællesskaber.

Vi holder personalemøder hvor vi tager et fugleperspektiv, gennemgår alle børnene og taler om
hvordan vi skal støtte hvert barn i forhold til deres relationer og udvikling.

Derudover er vi et lille hus med en god normering, hvilket gør at vi kan være nærværende ved
børnenes egne lege, observere dem, og dermed være til rådighed, hvis der opstår konflikter. Vi
arbejder med at sætte ord på konflikter,, så de kan få en forståelse for hinandens handlinger.

I vores dagligdags rutiner har vi også fokus på værdierne respekt og omsorg.

- Vi opfordre børnene til at hjælpe hinanden i garderoben.
- Når vi spiser mad så venter vi på hinanden til alle er klar.
- Til samling opfordrer vi børnene til at række hånden op før de taler,  derved lærer de at hører

efter hvad de andre i gruppen har at sige og vente på deres tur.
- Står i kø ind til skuret med legetøj.
- Hjælper hinanden med at rydde op både på stuen og ude på legepladsen.
- Holder i hånden når vi går på tur.

Mary Fondens “Fri for Mobberi”

Vi har i Børnehaven Bien valgt at arbejde med Mary Fondens “Fri for mobberi” koncept, hvori der er
fokus på de fire grundværdier “Tolerance, Respekt, Omsorg og Mod.” Fire værdier som vi mener er
med til at skabe grundlag for at blive et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske.

De fire værdier har vi fokus på både i forhold til kulturen i børnehaven, børnene og os selv. Vi er
rollemodeller.  Vi støtter børnene i at udvikle disse fire værdier, ved selv at udøve de værdier i vores
samspil med børnene.
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Derudover holder vi “Bamsemøder,” hvor vi italesætter hvad det vil sige at have venner.
Hvad er en god ven, hvad gør en glad og ked af det. Vi bruger historier, billeder og teater til at tale ud
fra.

Vi bruger også børnemassage i forbindelse med vores bamsemøder. Dette gør vi for at gøre børnene
opmærksomme på hinanden og få et tættere forhold til hinanden. Bamsevens princip er “Den man
rører mobber man ikke”.

Leg

Det er en stor del af vores dagligdag her i Bien.

Vi kender vores børn. Vi har fokus på hvert enkelt barn og dets behov i forhold til at kunne mestre
lege og aktiviteter. Vi sætter en værdi i at være nærværende. Når vi er sammen med børnene, så
respekterer vi deres initiativer, kompetencer og behov.

Vi bruger også tid på at observere børnenes leg, så vi kan være med til at støtte, guide og
rammesætte legen, så legen udvikler sig positivt for alle børn.

Vi prøver at prioritere voksen deltagelse i børnenes leg så ofte som muligt. En voksens
tilstedeværelse i legen kan styrke tilknytningen, skabe stærke bånd og støtte legens udvikling for
hvert enkelt barn samt støtte flere børns deltagelsesmuligheder.  Børnene får mulighed for at udvikle
demokratiske værdier og styrke deres selvværd. De demokratiske værdier udvikles, ved at børnene
bliver hjulpet i at høre på hinandens ideer med respekt og dermed styrkes selværdet.

Voksen deltagelse er vigtigt at prioritere i dagligdagen, da det er med til at give børnene en tryg og
meningsfuld ramme. (Jørgensen, H, H: I Mortensen og Næsby (red.) (2019))

Vi prøver at skabe sjove lege/aktiviteter for børnene i form af f.eks. fest ude på legepladsen. Vi
tænder højt op for børnenes yndlings sange på youtube og begynder at danse. Typisk kommer
børnene  løbende ned til musikken og danser sammen med os.

Nogle dage leger drengene meget vildt, f.eks. slås lege. Ved de lege sætter vi os på sidelinjen, så de
kan udfolde sig. Vi kan støtte dem i at mærke sine og andres grænser og tænke over stemningen i
legen. Er alle med? synes alle de har det sjovt? Derved støtter vi børnenes lege evner, lærer dem at se
hvornår legen bliver uhensigtsmæssig.. Dette styrker fx. drengene til at forholde sig til hinanden,
passe på hinanden, opbygge selvværd og selvtillid til sig selv.

Læring

Læring sker hele tiden.

I børnehaven Bien er vi opmærksomme på vores rolle som formidler og igangsætter, men ikke kun i
forbindelse med de pædagogiske planlagte aktiviteter. Vi har fokus på, at alle de situationer hvor man
er sammen med børnene er læringsmiljøer. Om det er ude i garderoben, i gymnastiksalen, på toilettet,
så lægger de rum op til at man kan skabe noget sammen.

Hver måned har vi et bestemt fokus for vores arbejde med børnene, f.eks. årstider, sanser,  eventyr
mm. De emner bliver udgangspunktet for størstedelen af vores aktiviteter den måned, både i forhold
til samling, kreative aktiviteter, aktiviteter i gymnastiksalen mm. Det at vi arbejder med emnet i
forskellige miljøer, gør at vi kan arbejde med emnet ud fra forskellige læringsstile/processer. I
børnehaven Bien stræber vi for at variere vores pædagogiske planlagte aktiviteter og dagligdag ud
fra Austring og Sørensen’ (2006) tre læreprocesser. Den empiriske, den æstetiske og den diskursive
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læreproces. Vi er opmærksomme på, at alle børn lærer forskelligt. For at opnå en forståelse for et
emne er det ikke nok med kun at bearbejde emnet på en facon. Man skal både have faktuelt viden
som man kan bruge i samtaler, have oplevet det gennem sine sanser og ved at arbejde kreativt med
emnet. Dette kan være med til at børnene opnår en større forståelse for sig selv, de andre og sit
forhold til emnet. At arbejde fra flere sider hjælper til, at det lærte vil blive langtidsholdbart læring og
ikke kun læring på kort sigt.

Børnefællesskaber

Det at være en del af et fællesskab kan have stor indvirkning på ens selvværd, selvtillid og
selvopfattelse.

Dette arbejder vi med gennem observation af leg, så vi kan se hvem der har udfordringer ved at skabe
tætte relationer og deltage i længere lege sammen med de andre børn. (dette kan f.eks. skyldes at de
har svært ved at regne sociale spilleregler ud eller de har et ringere sprog end de andre)

Når vi har en viden, så arbejder vi på at styrke børnenes interesse for det barn, der er udfordret ved
de sociale spilleregler.  Det gør vi ved at sætte os og lege med børnene, kan vi styrke barnets position i
legen.

Til samling bruger vi Mary Fondens “Fri for mobberi,” til at italesætte hvordan vi ønsker vi skal være
overfor hinanden i leg, hvad det vil sige at være venner og hvordan man har det, når man ikke har
nogen at lege med. Dette gør vi både for at sikre børnenes deltagelse, men også for at skabe en god
grobund for positive børnefællesskaber, hvori at der er respekt mellem børnene. Børnene får
mulighed for at udvikle kompetencer i at give plads til hinandens ideer og initiativer, så
børnefællesskaberne er med til at udvikle børnenes selvopfattelse i en positiv retning.

Derudover arbejder vi med at italesætte børnenes styrker, ressourcer og ligheder.

Vi arbejder også med at forholde os til børnenes ydre betingelser for at skabe gode legerelationer og
et positivt børnefællesskab. Vi kigger ofte på den indretning vi har og hvilke betingelser det skaber
for at børnene kan lege i mindre grupper og udforske deres interesser sammen. Vi omrokerer
møblerne på stuen i forhold til deres leg. Kan vi ændre noget i forhold til indretningen? Har børnene
brug for mere plads i garderoben, skal vi rykke rundt for at skabe nye relationer og dynamikker.

Pædagogiske læringsmiljø

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

I børnehaven Bien mener vi,  at børnene skal trives for at udvikles, lære og dannes. De læringsmiljøer
som barnet indgår i skal være præget af nærvær, forståelse, lydhørhed og positive gensidige følelser.

Vi har meget fokus på at evaluere på vores struktur og daglige rutiner. Så er der rutiner, vi føler ikke
fungerer for os og børnene, så reflekterer vi over det og finder på nye aktioner/tiltag.  Hver rutine
skal være fyldt med positive møder barn/barn og voksen/barn imellem.

Gennem personalemøder/stuemøder og  refleksions forløb, kan vi bearbejde vores arbejde. Vi
reflekterer over vores syn på børnene og får indblik i børnenes behov og egen praksis.

Når vi reflekterer over dagligdags strukturen kigger vi på vores rolle i relationen, børnenes behov og
på rammerne (indretningen).
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Samarbejde med forældre om børns læring

Hvordan samarbejder vi med forældrene om børnenes læring?

Vi har et tæt samarbejde med forældrene om det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring
på tværs (i børnehaven og i hjemmet).

Vi inviterer til forældremøder og inspirationsforedrag for forældrene og personalet, for at give både
personale og forældre inspiration i forhold til hvilket samfund og tid vi er i. Hvordan det påvirker
vores rolle og hvordan man kan styrke børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Vi afholder overleveringsmøder, tre-måneders samtaler, bruger “Hjernen og Hjertet” fra Rambøll.
Derudover har vi opfølgningssamtaler, hvis der er behov for ekstra indsats i forhold til barnets
udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Vi har fokus på at, møde forældrene hver dag med respekt og nærvær, når de henter og afleverer
deres børn. Forældrene skal føle sig trygge i forhold til at skulle tale med os om udfordringer i
hjemmet og forholdene i børnehaven.

Et tæt samarbejde og dialog med forældrene er med til at have fokus på børnenes udvikling, trivsel,
læring og dannelse. Det er vigtigt for os, at forældrene føler sig tryg ved fagpersonalet. De skal kunne
dele deres frustrationer og bekymringer uden at føle sig sårbar.

Børnehaven Bien har udarbejdet en forældrefolder om børns udvikling og kompetencer fra 3-5 års
alderen. Så forældrene kan se hvad vi lægge vægt på pædagogisk og og give forældrene  inspiration til
hvordan de bedst muligt kan støtte deres børn i at udvikle de 7 kompetencer som folderen handler
om. “Robusthed, Dannelse, Behovsudsættelse, Nysgerrighed, Vedholdenhed, Rutiner og
Selvregulering.” Det gør det også nemmere at tale om forventninger, når udgangspunktet bliver en
fælles forståelse mellem personalet og forældre.

Børn i udsatte positioner

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

Børn i udsatte positioner er børn der ikke trives og ikke tilegner sig de nødvendige
færdigheder/kompetencer for at indgå i den sociale sammenhæng eller ikke udvikler sig
alderssvarende.

I Børnehaven Bien ser vi det, som det pædagogiske personales ansvar at sørge for, at alle børnene har
mulighed for at være en del af fællesskabet. Skabe positive relationer til andre børn og udvikle
kompetencer der kan styrke deres livsduelighed. Vi laver en individuel handleplan for hvert barn der
har brug for særlig støtte. Vi tager problematikken op til stuemøder/personalemøder, og finder i
fællesskab ud af hvordan det pågældende barn bedst muligt støttes. Dette gør vi i fællesskab, så hele
personalegruppen, ved hvordan man skal støtte barnet.

Hvis vi har et barn, vi mener ikke trives i børnehaven, så tager vi altid et møde med forældrene, hvor
vi sammen kan aftale forløbet. Vi har et tæt samarbejde med talepædagog, Det Gule Team og PPR,
hvis dette er nødvendigt.
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Konkret handleplan:

For at støtte børn i udsatte positioner har vi fokus på hvad barnet møder i løbet af dagen. Hvilke
relationsmønstre barnet  er en del af.  Er det relationsmønstre der styrker barnets selvopfattelse og
selvværd eller ikke. Vi ser på alt omkring barnet - indretningen, hvordan det mødes af personale og
børn, hvilke ressourcer barnet har.

Hvad vi ser reflekterer vi så over i fællesskab til personalemøder/refleksionsmøder, hvor vi
diskuterer hvilke ydre påvirkninger det barn får. Bliver det stigmatiseret af personale og børn? Bliver
det mødt positivt? Hvordan reagerer barnet? Kan det forklares af de ydre påvirkninger -
indretningen?

Derudfra vurderer vi hvad der skal gøres for det pågældende barn. Har det brug for mere omsorg og
ros? Har det brug for flere at lege med? Bliver barnet forstået af de andre børn?

I forbindelse med refleksionsarbejdet har vi hele tiden fokus på de ydre påvirkninger af barnet. Vi ser
et barn i problemer og ikke med problemer. Hvilket forårsager at man ser på barnets ressourcer frem
for begrænsninger.

Det generelle læringsmiljø:

Vi arbejder på at skabe et læringsmiljø hele dagen, hvor der er fokus på lydhørhed og respekt mellem
børnene indbyrdes og i voksen/barn relationen.

Vi har fokus på at støtte børnene til at kunne tale sammen om deres oplevelser i lege, så de lærer at
konflikthåndtere uden at nogen bliver ekskluderet fra legen. Derved får børnene øje for hinandens
synspunkter, hvilket er med til at de får en forståelse og respekt for hinanden.

Når vi er sammen med børnene i en gruppe til f.eks. samling, har vi både fokus på individualitet og
inklusion. At italesætte forskelligheder, når det er relevant, i form af f.eks. kulturer, seksuelle
orienteringer og levevilkår mm. med en respektfuld og naturlig tilgang.

Vi gør det f.eks. gennem dialog med børnene ved brug af dialogiske læsning. Det gør vi for at børnene
får bearbejdet nogle følelser, kan spejle sig i bøgernes budskab og får øje på at man måske ikke er den
eneste der f.eks. er skilsmissebarn.

Der skal være plads til at tale om alt med ens børnegruppe, så man kan tale om de svære ting med
dem. Så børnene udvikler omsorg, forståelse og respekt for alle de andre børn i børnegruppen.

I Bien har vi fokus på at danne nogle rummelige børn, som kan respektere hinanden og andre, selv
hvis deres forhold ikke er de samme som deres egne.

Ekstra tiltag til børn med sproglige problematikker:

Vi tilbyder en sproggruppe for de børn der har sproglige vanskeligheder, hvori der er fokus på at
udvikle deres evne til at gå i dialog, udvikle deres ordforråd og udtale mm.

Dette gøres både i mindre grupper 2 og 2, individuelt med en voksen. Som voksen kan du også støtte
barnets interaktion med de andre børn i vokseninitierede aktiviteter og børnenes lege. Skabe en
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dialog om legen og italesætte udviklingen af den, så barnet får erfaringer med at lege i en
børnegruppe, hvor diskussionen og sproget er i fokus.

Dette gør vi, da vi mener, at man udvikler sig gennem relationer og samspil.

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

I Bien er vi så privilegerede at vi har mulighed for at tilbyde vores kommende skolebørn en rød tråd,
og tryghed i overgangen fra børnehave til 0. klasse. Eftersom at vi er en del af skolen og ligger på
samme matrikel, så har vi et naturligt og tæt samarbejde med vores 2 børnehaveklasseledere hvoraf
den ene også er i skolens sfo.

Børnene får også en naturlig relation til skolen og børnene i SFO’en. Vi åbner nemlig børnehaven kl
6:15 sammen med SFO., og er sammen indtil 8:15 når skolebørnene skal i skole. Fra kl 15:30 er vi igen
sammen med SFO’en, så børnene kan lege på tværs af grupperne.

Vi mener i Børnehaven Bien at det er vigtigt at børnene føler sig trygge ved skolestart. Derfor bruger
vi tid på at skabe en relation til skolen, personalet og indskolingen.

Hvis børnene allerede har opbygget en positiv relation til skolen og de voksne, vil der  være en god og
nem overgang fra børnehave til skole. Hvis der er børn som ikke skal starte på skolen, så arrangerer
børnehaven at det barn/børn kan komme på besøg på deres skole i følgeskab med en voksen fra
børnehaven.

Vi inddeler børnehavebørnene i grupper. De børn der skal starte i skole bliver sommerfugle, som
starter i august, så man har et år til at støtte dem i deres udvikling. I vores pædagogiske planlagte
aktiviteter med børnene er der fokus på de kompetencer som der kræves i skolen: modtage kollektive
beskeder, man kan sidde stille, være en del af en gruppe og et fællesskab, vente på tur.

Vi har fokus på at styrke børnenes nysgerrighed på verden ved at udforske og være nysgerrige
sammen med børnene. For at styrke deres lyst og nysgerrighed i forhold til læring. Derudover har vi
gennem hele børnehavetiden fokus på at møde barnets initiativer og indslag positivt, så barnet føler
sig set og hørt f.eks. til samling, så barnet udvikler en lyst til at deltage aktivt, idet at det bliver
anerkendt og rost for sine indslag og engagement. Vi har fokus på børnenes sociale individuelle
kompetencer. Vi laver en plan i samarbejde med forældrene. I den plan er der fokus på hvad barnet
har brug for, hvordan vi støtter det bedst muligt til skolestart.

Vi deltager hvert år i Bornholms regionskommunes overgangsprojekt fra børnehave til skole. Hvor
børnene bliver introduceret for deres nye klasse og klassekammerater.

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet

Børnehaven Bien ligger på Bornholm. Bornholm er en klippeø med meget varierende natur, fra
Dueoddes hvide sandstrande til de høje klipper ved Hammeren. Så børnehaven Bien tager tit på tur
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ud i den bornholmske natur for at udforske, opleve og sanse hvad naturen byder på, og hvad
Bornholm i sig selv byder på.

Vi gør stor brug af forskellige kulturelle institutioner på øen som f.eks. Bornholms Kunstmuseum,
Naturbornholm, Melstedgård og BOFA. De kan hver især bidrage til læring og forståelse af forskellige
emner/aspekter. Melstedgård f.eks. kan både bruges i forhold til læring om dyrene på bondegården,
og om livet på Bornholm for over 200 år siden. Derudover er der også mange forskellige frugttræer
og et madhus, som man kan bruge til at lære og gøre børnene opmærksomme på selvforsyning og
bæredygtighed.

Ved juletid tager børnehaven Bien  på tur til Åkirkeby. Hvert år pynter Aakirkebys borgerforening op i
byen med kæmpe nisser, nisse togstation og pebernødder hus, og der går flere julemænd rundt i byen.
Derudover tager vi i Nyker kirke, for at høre juleevangeliet, som er en speciel aftale med præsten.
Dette gør vi både for at børnene får læring og forståelse for julen, men også for at de får et positivt
forhold til kirken og præsten i deres by.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Det fysiske børnemiljø:
- indeklima, støjniveau, lysforhold.
- indretning
- Plads til både fysisk udfoldelse og stille aktiviteter

Det psykiske børnemiljø:
- Samspillet i både den horisontale og i den vertikale relation.

Hvad er det børnene mødes af i børnehaven i form af samspil. Er relationerne kendetegnet af respekt,
tolerance og anerkendelse? Er der mobning blandt børnene? Er der plads til forskelligheder?
Det æstetiske børnemiljø:

- Indretningen og omgivelserne. Stimulerer indretningen til leg? Stimulerer den børnenes lyst
til bevægelse og udfoldelse? mm.

Hvilke skridt tager vi i Børnehaven Bien for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø:
Børnehaven Bien er fra kommunens side blevet godkendt til flere børn end vi har ud fra antal
kvadratmeter på stuen. Vi har valgt at vores max antal børn er 32, for at kunne sikre at børnene har
plads til at udfolde sig, at de voksne kender alle børnene og kan have en god relation til dem.

Vi forsøger i hverdagen at dele børnene op i mindre grupper, og fordeler de grupper på et større areal.
Vi er en del af Bornholms frie idrætsskole, hvilket betyder at vi har adgang til flere lokaler end
børnehave stuen. Vi tager SFO’en, Krea lokalet, gymnastiksalen og skolens legepladsen i brug. Dette
gør at børnene har meget mere plads til at udfolde sig på, og de voksne kan være nærværende for den
gruppe de har.
Vi har fokus på at børnegruppen hele tiden forandre sig. Børnene udvikler sig, der kommer nye børn
med andre behov for lege og udfoldelse, interesserne skifter. Dette forårsager at vi hele tiden har
fokus på at evaluere den indretning vi har. Vi omrokerer lege hjørnerne, legetøjet, bordene, børnenes
garderobe pladser mm. Dette gør vi for at optimere læringsmiljøet.
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Vi oplever også, at når der sker noget nyt på stuen (enten pga. omrokering eller indkøb af nyt legetøj),
så stimulerer det børnenes interesse for leg og for at udforske det sammen på tværs af grupperne.
Det gør børnene opmærksomme og åbner op for nye legerelationer og lege.

Når vi vurderer og evaluerer vores børnemiljø til f.eks. personalemøder, gør vi det ud fra børnenes
behov. Vi indsamler viden om børnenes behov gennem vores egne observationer af dagligdagen fx.
hvilket legetøj leges der mest med? Har alle nogle at lege med? Er der nogle tidspunkter på dagen,
hvor der ofte opstår konflikter? Ved børnene hvad der forventes af dem?
Indsamling af børneperspektiv:
Hvordan indsamler vi viden om børnenes opfattelse af børnehaven?

- Uformelle børneinterview? Hvor kan du bedst lide at lege? Hvem er din bedste ven? Er der
nogle af de voksne du synes er sød? Hvorfor er han/hun sød?

- Observationer af børnene. Trives de? Hvordan er deres relationer til de voksne? Er der nogle
voksne de søger mere end andre? Hvilket legetøj leger de mest med?

Indsamling af viden om dagligdagen/strukturen:
- Egne oplevelser. Hvornår på dagen oplever man at det fungerer og hvornår gør det ikke?
- Aktionsforløb.
- Videooptagelser og refleksionsmøder.

De seks læreplanstemaer

Læreplans-temaernes samspil og afhængighed af hinanden:

Vi arbejder med differentieret læring gennem forløb, hvor der er fokus på alle 6 læreplanstemaer.
Forløb der har et overordnet emne (f.eks. insekter eller cykeltema) som bearbejdes gennem brug af
forskellige læringsstile. De skal arbejde med emnet gennem leg, kreative aktiviteter, oplevelser og
brug af bøger, hvilket gør at de udvikler en forståelse for dem selv, verdenen, de andre og emnet.

Alsidig personlig udvikling

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.

Læreplanen er fundamentet for det pædagogiske arbejde med børns udvikling, læring, dannelse og
trivsel.
I børnehaven Bien har vi fokus på at udvikle og danne “hele mennesker”. I vores læringsmiljø har vi
fokus på at der skal være plads til at børnene kan diskutere, blive uenige og skabe dialog.  De skal
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have mulighed for at afprøve sig selv og hinanden, gennem deltage i lege og aktiviteter i forskellige
gruppesammensætninger.

Det pædagogiske læringsmiljø der understøtter målene for alsidig personlig udvikling skal omfatte:
- respekt for børnenes initiativer i leg og aktiviteter
- fokus på anerkendelse og ros.
- nærvær
- Fokus på glæde, humor og fællesskab.
- Intet er rigtigt eller forkert, børnenes initiativer, ideer og udfoldelser i legen/aktiviteten skal

italesættes, roses og bruges.

De ovennævnte værdier er med til at understøtte børnenes udvikling af positiv selvværd,
selvopfattelse, rummelighed, selvtillid mm. At tage imod barnets initiativer og opmuntre det til at
komme med input er basis for barnets engagerede deltagelse.
Man skaber et læringsmiljø, hvor der er mulighed for at barnet kan udfolde sig, udforske og erfare sig
selv positivt. Det skal være positivt at være en del af et fællesskab og barnet skal føle sig tryg til at
kunne udfolde sig og tilkendegive egen vilje og synspunkter.

Social udvikling

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.

De demokratiske værdier som ansvar, viljestyrke, empati, kompromis, konflikthåndtering og hvordan
man er en del af et fællesskab har vi fokus på i Bien.
Værdierne er med til at understøtte relationen og tilknytningen i voksen/barn relationen og
barn/barn relationen.
Det miljø børnene er en del af er med til at styrke børnenes relationer og dermed mulighed for at
trives.
I Biens  læringsmiljøerne er der fokus på at agerer på børnenes initiativer og italesætte deres
ressourcer og på at alle børn skal trives.
Ved at vise respekt, være nærværende, hjælpe med konflikthåndtering og støtte børnene i at
bearbejde deres følelser, er vi som pædagogisk personale rollemodeller.
Dermed er vi medvirkende til at understøtte børnenes indbyrdes legerelationer og selvstændige
udvikling.
Fællesskabet skal være et trygt sted, hvor man bliver hørt og anerkendt for sine initiativer og
deltagelse.
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Kommunikation og sprog

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.

Vi har sprogstimulerende aktiviteter ved brug af  af læseleg, hvor der er fokus på at gøre børnene
nysgerrige på sproget. Derudover er sprogstimulering også et vigtigt komponent i alle
læringsmiljøerne igennem dagen. Vi bruger hv-spørgsmål i alle aktiviteter for at støtte børnene i at
reflektere og forholde sig til deres egne tanker og ideer.
Sproget skal være et grundlæggende komponent i alle læringsmiljøer og aktiviteter, da det er med til
at forbinde formålet med aktiviteten og børnenes læring og udvikling. At sidde og klippe/klistrer
stimulere ikke til børnenes udvikling, hvis det gøres i tavshed (udover finmotorikken).

Krop, sanser og bevægelse

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.

Det pædagogiske læringsmiljø spiller en stor rolle i forhold til hvordan barnet kan udfolde og
udfordre sig selv.
De ydre rammer har en væsentlig betydning for at stimulerer barnet til at bruge deres krop på
forskellige måder. Rammerne er medvirkende til at pirre barnets nysgerrighed på at udfolde sig
motorisk. Der skabes et miljø, hvor det at eksperimentere med sin krops muligheder bliver legitimt

Det pædagogiske læringsmiljø er også med til at give børnene erfaringer med deres krop, sanser og
bevægelse gennem vokseninitierede aktiviteter f.eks. i gymnastiksalen, leg på legepladsen og tur i
skoven.
De forskellige rammer vil stimulerer til forskellige udfoldelsesmuligheder og dermed forskellige
aktiviteter i forhold til tempo og type udfoldelse. Hvilket gør at børnene kan blive fortrolige med
deres krops muligheder, reaktioner, funktioner og sanser.
I læringsmiljøet skal pædagogen være undersøgende og eksperimenterende på lige fod med børnene,
hvilket er  med til at understøtte glæden for aktiviteten, fællesskabet og deres kropsbevidsthed.
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Natur, udeliv og science

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.

Det pædagogiske læringsmiljø i forbindelse med læreplanen Natur, udeliv og science skal bygge på at
understøtte børnenes nysgerrighed og dermed lyst til at undersøge naturfænomener.
I Børnehaven Bien mener vi, at nysgerrige voksne giver nysgerrige børn.
Nysgerrighed og engagement kan være med til at skabe en stemning der understøtter andres
drivkraft og nysgerrighed. Ved at undersøge naturen i samarbejde med nysgerrige voksne, kan en ny
verden åbnes op - hvert et blad, sten, træstub mm. kan være gemmesteder for nye verdener der
åbner sig op for børnene.
Der skal være plads til spørgsmål og børnene skal mødes med anerkendelse i forhold til deres
spørgsmål, da de er tegn på at børnene danner en drivkraft for at være undersøgende i samspil med
andre. Børnenes egen drivkraft for udfoldelse og undersøgelse skal stimuleres.

Når et barn finder en mariehøne på legepladsen, kan det pædagogiske personale være med til at
udvikle børnenes interesse. Hvis man i læringsmiljøet har fokus på at børnenes initiativer skal
handles på, kan man skabe en lang aktivitet, hvor børnene får oplevelser i forhold til forståelse og
respekt for naturen og dyrene samt matematiske forhold. Dette kan gøres ved f.eks. at gøre børnene
opmærksomme på forholdene mellem størrelser og hvilken indflydelse det kan have på f.eks. længder.
Hvis en mariehøne skal gå en meter på sine korte ben, hvor mange skridt skal de tage frem for hvor
mange skridt vi skal tage.
Dette kan være med til at understøtte en læring og social udvikling, da man kan skabe et fællesskab
omkring den aktivitet som barnet har lagt op til, og give børnene en respekt for de ting/dyr der er i
naturen.

Kultur, æstetik og fællesskab

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

for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser,

både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og
nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

I børnehaven Bien har vi fokus på, at børnene selv skal kunne følge deres initiativer og lyst for at
udfolde sig. Vi har forskellige materialer i børnehøjde, som børnene frit kan benytte.
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Gennem alle forløb i børnehaven har vi fokus på, at børnene skal bearbejde forløbet æstetisk. Vi
planlægger forskellige aktiviteter, hvor de skal udfolde sig med forskellige redskaber.
Det pædagogiske læringsmiljø omkring kreative aktiviteter skal være åben for børnenes egen fantasi
og kreativitet i forhold til at udfolde sig. Der skal være plads til at børnene laver de kreative
aktiviteter på deres måder. Det er kun børnenes fantasi der sætter grænser.

Børnehaven Biens årsplan er også med til at skabe læringsmiljøer, hvor børnene får oplevelser med
kulturelle oplevelser. I juletiden har vi en årlig tradition med luciaoptog, hvor børnene ser lucia og
opfører selv. Derudover tager vi på kirkebesøg, hvor børnene hører juleevangeliet og får erfaringer
med kirken, som er med til at åbne børnenes forståelsesramme op i forhold til julen.

17


