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Politiske mål – Dagtilbudsloven formål

Formål for dagtilbud


Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som
fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.



Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og
understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage
til, at børn får en god og tryg opvækst.



Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem
oplevelser, leg samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn
mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.



Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for
demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns
selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt
samhørighed med og integration i det danske samfund.



Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til
skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og
lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en
sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.
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Politiske mål – Dagtilbudsloven læreplaner
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud


Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for
børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets
skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og
udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske
læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.



Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes
læring inden for temaerne:
Alsidig personlig udvikling,
Sociale kompetencer,
Sproglig udvikling,
Krop og bevægelse,
Naturen og naturfænomener og
Kulturelle udtryksformer og værdier.



Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder
og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen
evalueres.



Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante
pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og
iværksættes for børn med særlige behov.



Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan
arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det
pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og
børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til
børnenes alder og modenhed.
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Politiske mål – Børn- og Ungepolitik

Esbjerg Kommune har udarbejdet en Børn og Ungepolitik, der har fokus på at skabe helhed i indsatsen og
tilbuddene til kommunens børn og unge. Politikken skal sikre, at alle børn og unge får de bedste
muligheder for trivsel, udvikling og læring.
Byrådet har fastlagt fem tværgående politiske temaer, der skal arbejdes med:
 Inklusion af børn i almensystemet
 Udsatte børn og unge i sociale fællesskaber (indsatser tager afsæt i Paradigmeskifte 2.0)
 Forældresamarbejde
 Samspillet mellem Esbjerg Kommune og de frivillige
 Læring og science
Byrådet målsætninger for temaerne indeholder følgende:

Inklusion

Læring og science

•barnets tarv i centrum
•fælles indsats
•sociale fællesskaber
•tværfaglig viden og
samarbejde
•sammenhæng og helhed

•kompetenceudvikling i
forhold til udviklingstrin
•tværfagligt samarbejde
•progression i læring
•læring via leg
•naturvidenskabelig metode
og læringsmiljø

Frivillige
organisationer
•samarbejde og sammenhæng mellem tilbud
•inddragelse af frivillige
ressourcer
•udvikle nye tilbud

Barnet

Udsatte børn
•Paradigmeskifte
•langsigtede forløb
•del af sociale fællesskaber
•plads til forskellighed
•inddragelse af barn,
forældre, netværk mm.
•tværgående samarbejde

Forældresamarbejde
•forældreressourcer
•dialog og kommunikation
•ligeværdighed
•inddragelse og involvering
•forældrebestyrelser
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Pædagogisk tilgang til arbejdet med læreplanen
Den pædagogiske læreplan er det pædagogiske personales arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat
fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. Forudsætningen for at arbejde med barnets udvikling og
læring er, at barnet trives i det læringsmiljø, det opholder sig. Det betyder, at barnets tilknytning til
andre børn og voksne, barnets inklusion i børnefællesskabet og barnets generelle trivsel er grundlaget
for, at barnet får et godt udbytte af de lege- og læringsaktiviteter det indgår i.
Afsættet for et udviklende læringsmiljø er, at barnet er omgivet af nærværende og engagerede voksne,
der kommunikerer anerkendende og ligeværdigt med barnet. De pædagogiske læreprocesser skal
respektere børnenes forskelligheder, individuelle vilkår og tage udgangspunkt i barnets ressourcer og
muligheder.
Barnet lærer af de aktiviteter, det deltager i og de udfordringer det bliver stillet over for, men også ved at
barnet selv er undersøgende og eksperimenterende. Læring finder derfor både sted i planlagte og
voksenstrukturerede aktiviteter, som i hverdagens praktiske og spontane gøremål samt i barnets leg og
udforskning.
I princippet er alle situationer mulige læringssituationer. Det pædagogiske personale skal derfor tænke
læring ind i de forskellige typer aktiviteter som barnet involveres i. Desuden skal det pædagogiske
personale tilstræbe, at barnet aktiveres og alle sanser kommer i spil ved enhver aktivitet ud fra
antagelsen: ”Den, der aktivt deltager, lærer noget”.
Et stimulerende og udfordrende læringsmiljø bærer præg af, at det pædagogiske personale har gjort sig
klare overvejelser om mål, indhold og egen rolle i de pædagogiske aktiviteter med børnene. En målrettet
og systematisk tilgang til børnenes læring indebærer en bevidst planlægning, gennemførelse og
evaluering af pædagogisk praksis.
Dagtilbuddet udgør de første erfaringer i en række af forskellige institutionelle læringsmiljøer i barnets
liv. Det er derfor af stor betydning, at barnet har en positiv oplevelse og et godt udbytte af dagtilbuddet.
Ud over at udvikle barnets kompetencer, er det af afgørende betydning, at dagtilbuddet understøtter
barnets lyst til at lære og glæden ved at kunne mestre nyt.
Dette fundament er helt centralt for barnets møde med nye læringsmiljøer. Her tænkes specielt på
overgang fra dagpleje til daginstitution og overgang fra daginstitution til skole og SFO. I samarbejdet
mellem tilbuddene skal dagtilbuddet derfor være med til at skabe trygge og sammenhængende
overgange, der bygger på læringsmæssig kontinuitet og progression for barnet.
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Barnets alsidige personlige udvikling - læringsmål

Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune:
I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og
kulturelle erfaringer.
Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige
personer.
Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af
fællesskabet.

Børneuniversets mål:
 At børnene er glade og positive.
 At børnene har selvværd og selvtillid, og de føler sig som en værdifuld del af gruppen.
 At børnene kan udtrykke følelser, og kan tackle hverdagens konflikter.
 At børnene kan mærke egne grænser, og kan aflæse andres grænser og respektere dem.
 At børnene er selvhjulpne.
 At børnene kan koncentrere og fordybe sig i selvvalgte eller planlagte aktiviteter.
 At børnene møder andre med respekt.
0-2 årige:
 At børnene udstråler glæde, når tingene lykkes.
 At børnene selv tager initiativer.
 At børnene afprøver egne grænser.
 At børnene udstråler tryghed i samværet med børn og voksne i institution.
 At børnene tør sige til og fra.
3-6 årige:
 At børnene udfordrer sig selv, tager initiativer og afprøver nye ting.
 At børnene udstråler glæde, når ting lykkes.
 At børnene har en positiv tilgang til deres omverden.
 At børnene sætter ord på egne følelser.
 At børnene drager omsorg for andre, trøster og hjælper hinanden.
 At børnene tror på sig selv, og kan sætte grænser.
 At børnene siger til og fra over for andre på en hensynsfuld måde.
 At børnene er selvhjulpne.
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Barnets alsidige personlige udvikling - handlinger

Handlinger.
0-2 årige:
 At vi tager godt imod børn og voksne, og hilser på alle.
 At vi er åbne og tør vise følelser.
 At vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser.
 At vi er nærværende sammen med børnene.
 At vi viser respekt for det enkelte barn og deres forskelligheder.
 At vi opmuntrer og motiverer børnene til at gøre ting selv.
 At vi giver børnene plads og ro til fordybelse.
 At vi sørger for en forudsigelig hverdag, med omsorg og tryghed for det enkelte barn.
3-6 årige:
 At vi tager godt imod børn og voksne, og hilser på alle.
 At vi er anerkendende over for det enkelte barn.
 At vi udviser respekt for børnenes forskelligheder.
 At vi udviser glæde, humor og spontanitet i samværet med børnene.
 At vi sætter ord på egne og børnenes følelser, eks.: ”jeg kan se, at du er glad/ at du bliver ked af
det”
 At vi sætter lege i gang, hvor børnene er i fysisk kontakt med hinanden.
 At vi taler om og benævner kropsdele igennem lege, sange og temaer.
 At vi arbejder med emner som ” hvem er jeg, hvor bor jeg, familie, navn m.m.
 At vi arbejder med ”Fri For Mobberi”.
 At vi støtter og motiverer børnene til at blive selvhjulpne.
 At vi iværksætter alderssvarende og udfordrende aktiviteter til børnene.
 At vi støtter børnenes initiativer og viser interesser ved at være spørgende og lyttende.
 At vi øver børnene i at sige noget foran andre bl.a. ved samling.
Børn med særlige behov:
Vi har fokus på at styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling.
Det gør vi bl.a. ved:
 At vi samarbejder med forældre og fagpersoner.
 At vi indstiller barnet til tværs møde, som består af: psykologen, sundhedsplejersken,
stuepædagogen, lederen, samt forældre.
 At der bliver udarbejdet en handleplan, som vil blive brugt som hjælp og støtte til barnet.
 At spørge ind til barnets aktiviteter uden for institutionen.
 At der bliver lagt billeder, samt informationen op på skærmen.
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Sociale kompetencer - læringsmål

Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune:
Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til.
Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er
kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning.
Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i
demokratiske beslutningsprocesser.

Børneuniversets egen mål:
 At barnet tør tro på sig selv.
 At barnet knytter venskaber.
 At barnet oplever, at det er en del af fællesskabet.
 At barnet viser glæde ved at komme i institutionen.
 At barnet kan indgå i lege og samarbejde med de andre børn og voksne.
 At barnet udviser en harmonisk adfærd.
 At barnet udviser empati.
 At barnet lærer at sige til og fra.
0-2 årige:
 At støtte barnet i at danne venskaber.
 At lære barnet at være sammen med andre på en positiv måde.
 At vi som voksne er gode rollemodeller.
 At vi er inkluderende.
 At vi støtter børnene i at sige til og fra.
 At vi lærer barnet at hjælpe andre.
 At vi sætter lege i gang og hjælper børnene ind i legen.
3-6 årige:
 At vi som voksne er gode rollemodeller.
 At vi sætter lege i gang og hjælper børnene ind i legen.
 At vi lærer barnet at hjælpe andre.
 At vi støtter barnet i at sige til og fra.
 At vi støtter og opmuntre barnet i at indgå i legefællesskaber.
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Sociale kompetencer - handlinger

Handlinger:
Vi har fokus på de sociale kompetencer ved at:
 At vi lærer barnet at hjælpe andre.
 At vi har fokus på at barnet bliver set positiv i fællesskabet.
 At vi arbejder med fællesskaber, både i gruppen og på tværs af stuerne.
 At vi støtter og opmuntre barnet i at indgå i forskellige legefællesskaber.
 At vi sætter lege i gang og er en del af legen.
 At vi hjælper barnet til at blive en del af legefællesskabet.
 At vi arbejder med inklusion.
 At vi bruger ”Fri For Mobberi”.
 At vi er gode rollemodeller.
 At vi er nærværrede voksne.

Børn med særlige behov:
Vi har fokus på at styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling.
Det gør vi bl.a. ved:
 At vi samarbejder med forældre og fagpersoner.
 At vi indstiller barnet til tværs møde, som består af: psykologen, sundhedsplejersken,
stuepædagogen, lederen, samt forældre.
 At der bliver udarbejdet en handleplan, som vil blive brugt som hjælp og støtte til barnet.
 At spørge ind til barnets aktiviteter uden for institutionen.
 At der bliver lagt billeder, samt informationen op på skærmen.
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Sproglig udvikling - læringsmål

Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune:
Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre.
Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige
verden, herunder bogstaver og tal.
Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for
at arbejde med computere.

Børneuniversets egne mål:
 At barnet udvikler og øger sit ordforråd.
 At barnet udvikler nysgerrighed for, glæde ved og lyst til at eksperimentere med sproget.
 At barnet får mulighed for at udtrykke sig.
 At de voksne er god sprogmodeller.
 At barnet har et stort og veludviklet ordforråd.
 At barnet tør at bruge og at eksperimentere med sproget.
 At barnet forstår at udtrykke sig selv, både i talesprog og kropssprog.
0-2 årige:
 At barnet skaber kontakt med andre børn og voksne.
 At barnet kan give udtryk for sig selv
 At barnet kommunikerer med sin omverden
 At barnet udvikler og øger ordforråd og forståelse for sprogets regler
3-6 årige:
 At barnet har nuanceret og begrebsmæssigt forankret ordforråd
 At barnet forstår og bruger sproget situationsuafhængigt
 At barnet behersker normerne for en alderssvarende kommunikation.
 At barnet viser interesse for og eksperimenterer med skriftsproget
 At barnet er sprogligt opmærksom
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Sproglig udvikling - handlinger

Handlinger.
Vi har fokus på den sproglige udvikling ved at:
 At vi sætter ord på de ting barnet møder i hverdagen.
 At vi opfordre barnet til selv at sætte ord på ting de møder i hverdagen.
 At vi er gode rollemodeller.
 At vi er lyttende, forstående og anerkendende.
 At vi synger og laver rim og remser.
 At vi læser højt og forklarer begreber.
 At vi benytter os af dialogisk læsning.
 At vi visualiserer sange og gør sproget håndgribeligt for børnene.
 At vi sætter ord på følelser, handlinger og begreber.
 At vi lære børnene at tale pænt til hinanden.
 At vi bruger gentagelser, stiller spørgsmål.
 At vi inddrager barnet i samtaler.
 At vi laver øvelser det styrker barnets mundmotorik.

Børn med særlige behov:
Vi har fokus på at styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling.
Det gør vi bl.a. ved:
 At vi samarbejder med forældre og fagpersoner.
 At vi indstiller barnet til tværs møde, som består af: psykologen, sundhedsplejersken,
stuepædagogen, lederen, samt forældre.
 At vi udarbejder en handleplan, som vil blive brugt som hjælp og støtte til barnet.
 At vi spørger ind til barnets aktiviteter uden for institutionen.
 At der bliver lagt billeder, samt informationen op på skærmen.
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Krop og bevægelse - læringsmål
Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune:
Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop, og ved at være i bevægelse samt støttes i at
videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagt fysiske udfordringer.
Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som hygiejne,
ernæring og aktiv livsstil.
Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden
gennem alle sanser.
Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og
respekt for egen og andres kropslighed.

Børneuniversets egne mål:
 At barnet oplever glæde ved fysisk aktivitet.
 At videreudvikle kroppens funktioner, sanser og motorik i fri leg og i tilrettelagte fysiske
udfordringer.
 At barnet får kendskab til kroppens grundlæggende funktioner.
 At barnet udvikler og får accept og forståelse af egen kropsbevidsthed og sanser.
 At børnene gennem bevægelse får en bedre koncentration og indlæringsevne.
 At der i institutionen er fokus på barnets fysiske sundhed, igennem ernæring, hygiejne og
bevægelse.
 At det i daginstitutionen er muligt for børnene, at udforske og afprøve deres kropslige grænser
og sanser.
 At der arrangeres ture ud af huset for at møde andre fysiske udfordringer.
0-2 årige:
 At puderummet og legepladsen nævnes som en mulighed for fysisk udfoldelse.
 At barnet er kropsbevidst.
 At viser interesse i at blive selvhjulpen.
 At barnet udvikler rum og retningssans.
 At barnet koordinere i forhold til grundbevægelserne.
3-6 årige:
 At få forståelse for egen og andres kropslighed.
 At barnet får kendskab til sund og usundt.
 At puderummet og legepladsen nævnes som en mulighed for fysisk udfoldelse.
 At barnet udvikler rum og retningssans.
 At barnet koordinere i forhold til grundbevægelserne.
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Krop og bevægelse - handlinger

Handlinger.
Vi har fokus på krop og bevægelse ved at:
 At børnene har mulighed for, at blive udfordret i et varieret bevægelsesmiljø.
 At tage på ture til hvor der er mulighed for, at bevæge sig i ujævnt terræn og møde andre fysiske
udfordringer.
 At være opmærksomme på ikke at gøre ting som børnene selv er kompetente til.
 At skabe rum, både indendørs og udendørs, der kan understøtte børnenes lyst til bevægelse.
 At opmuntre og udfordre børnene til at bruge deres stærke sider og støtte dem i at udvikle deres
svage sider.
 At lade børnene være i kontakt med alle de forskellige elementer der er i naturen, hvilket
stimulerer og udvikler børnenes sanser.
 At der er rum/tid med mulighed for ro og afslapning.
 At vi har fokus på, at der er fysisk rum til planlagte lege.
 På vores udfordrende legeplads er der mulighed for at gå på opdagelse.
 At vi har udfordringer til børn i alle aldre.
 At ude og inde rum er indrettet således, at børnene udfordre muskler og sanser.

Børn med særlige behov:
Vi har fokus på at styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling.
Det gør vi bl.a. ved:
 At vi samarbejder med forældre og fagpersoner.
 At vi indstiller barnet til tværs møde, som består af: psykologen, sundhedsplejersken,
stuepædagogen, lederen, samt forældre.
 At der bliver udarbejdet en handleplan, som vil blive brugt som hjælp og støtte til barnet.
 At spørge ind til barnets aktiviteter uden for institutionen.
 At der bliver lagt billeder, samt informationen op på skærmen.
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Naturen og naturfænomener - læringsmål

Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune:
Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og
miljø.
Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum
for både vilde og stille aktiviteter.
Børn skal have mulighed for at få erfaringer med naturen og naturfænomener, og som et rum for at
udforske verden.

Børneuniverset egne mål:
 At børnene har kendskab til de fire årstider.
 At kende de fire elementer, jord, luft, ild og vand.
 At børnene kender de mest almindelige dyr og insekter vi møder i hverdagen.
 At barnet for en forståelse og viden om naturen.
 At barnet oplever glæden ved naturen.
 At barnet lære at respektere og passer på naturen.
 At barnet udvikler sine sanser.
 At barnet bliver udfordret både fysisk og psykisk i naturen.
0-2 årige:
 At barnet har glæde ved at være i naturen.
 At barnet har tillid til og er nysgerrige på naturen og naturfænomenerne.
3-6 årige:
 At barnet udforsker og eksperimentere med naturens materialer.
 At barnet får kendskab til dyrenes og planterne levebetingelser.
 At barnet har kendskab til ”færdselsreglerne” i naturen.
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Naturen og naturfænomener - handlinger

Handlinger.
Vi giver barnet indsigt i naturen og naturfænomenerne ved at:
 At bruge naturen på legepladsen.
 At opleve naturen via vores sanser.
 At tage på ture, hvor vi oplever naturens elementer.
 At tage på oplevelsesudflugter, for at komme tæt på naturen.
 At være gode rollemodeller.
 At være i naturen i alt slags vejr.
 At lede efter insekter.
 At skabe muligheder for at være i naturen.
 At fokuserer på oplevelser i naturen. Der udvikler børnene og giver dem respekt for naturen.
 At udvikle børnenes sanseoplevelser.

Børn med særlige behov:
Vi har fokus på at styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling.
Det gør vi bl.a. ved:
 At vi samarbejder med forældre og fagpersoner.
 At vi indstiller barnet til tværs møde, som består af: psykologen, sundhedsplejersken,
stuepædagogen, lederen, samt forældre.
 At der bliver udarbejdet en handleplan, som vil blive brugt som hjælp og støtte til barnet.
 At spørge ind til barnets aktiviteter uden for institutionen.
 At der bliver lagt billeder, samt informationen op på skærmen.
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Kulturelle udtryksformer og værdier - læringsmål

Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune:
Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig
i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i
forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktivitet.
Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder
teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

Børneuniversets egen mål:
0-6 årige:
 At børnene har kendskab til kulturelle traditioner og værdier.
 At børnene oplever glæde ved sang og musik.
 At børnene møder forskellige musikgenrer.
 At børnene har adgang til materieller, redskaber og moderne teknologier.
 At børnene viser tolerance og forståelse for egne og andres traditioner.
 At børnene får kendskab til hvordan vi kan bruge naturens materialer til kulturelle udtryk.
 At børnene har kendskab og forståelse for danske traditioner.
 At børnene har kendskab til børnesange, rim og remser.
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Kulturelle udtryksformer og værdier - handlinger

Handlinger.
Vi giver barnet indsigt i vores kultur og de kulturelle udtryksformer ved:
 At barnet møder forskellige kulturer og traditioner.
 At præsentere barnet for kulturelle aktiviteter uden for institutionen.
 At sørger for at materialer og redskaber er indbydende.
 At børnene får kendskab til IT, samt benytter det i pædagogiske sammenhæng.
 At give barnet adgang til moderne teknologier.
 At fastholde etablerede traditioner, samt danne nye.
 At lærer børnene nye sange, rim og remser.
 At får mulighed for at eksperimentere og improvisere med forskellige kulturelle
udtryksformer.
 At vi præsenterer barnets forskellige udtryksformer (eks. ophængning af kreative produkter)
 At skabe et psykisk børnemiljø, hvor børnene får forståelse og respekt for mangfoldighed og
forskellighed.
 At børnene gennem mødet med andre kulturelle værdier og udtryksformer, bliver bevidste
om egen kulturelle værdier og rødder.
 At vi aktivt formidler kulturen.
 At barnet har fri adgang til diverse materialer der skal bruges i forbindelse med kreative
aktiviteter.
 At børnene har adgang til udklædningstøj, musikinstrumenter, bøger osv.
 At børnene har mulighed for at hører forskelligt musik og historier.
 At vi bakker op om de forskellige traditioner.

Børn med særlige behov:
Vi har fokus på at styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling.
Det gør vi bl.a. ved:
 At vi samarbejder med forældre og fagpersoner.
 At vi indstiller barnet til tværs møde, som består af: psykologen, sundhedsplejersken,
stuepædagogen, lederen, samt forældre.
 At der bliver udarbejdet en handleplan, som vil blive brugt som hjælp og støtte til barnet.
 At spørge ind til barnets aktiviteter uden for institutionen.
 At der bliver lagt billeder, samt informationen op på skærmen.
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Dokumentation
Dokumentations metoder – daglig dokumentation







Der udarbejdes en månedsplan med aktivitetsoversigt – således, at der for hver uge er en kort
beskrivelse af aktiviteter.
Billede dokumentation- kollager- plancher udstilles/sættes op.
Vi giver daglige relevante mundtlige og skriftlige beskeder/informationer til forældrene
Vi benytter TABULEX
Vi lægger oplevelser og dokumentationen på vores hjemmeside.
Vi laver ´Barnets Bog´ der følger barnet i institutionen.
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Evaluering





Når vi har haft projektuge, bliver det sat på som punkt til evaluering på personalemødet.
De forskellige temaer i læreplanen, er et fast punkt på vores årlige pædagogiske dag.
I løbet af året, evaluerer vi de forskellige forløb, arrangementer og temauger på p-møderne. Vi
noterer forslag til ændringer m.m.
Det er et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, hvor aktiviteter fremlægges og
evalueres.
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