ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
Det pædagogiske miljø skal understøtte :
Barnets muligheder for med omtanke, respekt for og altid
med fokus på rummelig plads til forskellighed
● at udfolde sig frit
● at udforske omverdenen
● at blive udfordret til at gøre egne erfaringer og
høste af dem.

Det har vi nået når barnet :
● tror på egne evner og kompetencer
● selv tager initiativ til at betræde ukendte stier.
● viser interesse og forståelse for hvordan egne handlinger påvirker andre.

Vi vil arbejde med det ved :
● at have POSITIVE FORVENTNINGER til barnet
● at stille udfordringer til barnets nærmeste udviklingszone
● at fremhæve og rose positive handlinger hvor barnet viser
selvrefleksion/selvindsigt/har lært noget om sig selv i forhold til andre.

Vores opgave er :
● at hjælpe barnet til at kunne aflæse, lytte - og sætte ord på mimik, kropssprog
i situationen/legen/konflikten : “Se hun græder, det gør ondt når du slår på
hende. Hun bliver ked af det, tror jeg “
● at sørge for at barnet oplever, at vi tror på dets evner/kompetencer og mærker
at vi hylder initiativ eller forsøg derpå.
● Vi ønsker fordomsfrie børn, at afmystificere og undgå berøringsangst i fht alle
aldre, handicappede, sociale og kulturelle forskelligheder.
● at følge børns spor og idéer - være nysgerrig som voksen og tydelige
rollemodeller.
● at tage udgangspunkt i det barnet mestrer, i barnets potentiale, udviklingstrin
● at anerkende og rose med stor bevidsthed omkring forskellen på selvtillid og
selvværd.
● at give plads til fordybelse, vi opfordrer til engagement og deltagelse.
● at anerkende behovet for at sætte grænser og støtte barnet til at kunne
regulere egne følelser.
● at skubbe til lyst og nysgerrighed og fejre selvhjulpenheden
● at give børnene værktøjer til at magte at øve, fejle, tabe og behovsudsætte.
● at tage ansvaret for budskabet i dialogen.

SOCIAL UDVIKLING
Det pædagogiske miljø skal
understøtte :
Barnets muligheder for
● at indgå i sociale fællesskaber
på tværs af køn, alder og kultur.
● at opsøge og være i ligeværdige relationer
● at udvikle sin empati

Det har vi nået når barnet :
● trives i fællesskabet
● har etableret kontakt, har knyttet bånd og fastholder venskaber
● kan relatere andres oplevelser til egne erfaringer

Vi vil arbejde med det ved :
● at guide børn i fællesskabet - sætte dets styrker i spil, så de bliver set af de andre.
●
●

at lade ældre/mere modne børn hjælpe de yngre/mindre modne.
at sætte ord på det der sker mellem dem i relationen

Vores opgave er :
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

at lære børnene at være en del af noget større - et fællesskab.
at vise dem styrken i og glæden ved det - ved at tage ansvar for det der sker i
fællesskabet : voksenstyrede og strukturerede aktiviteter.
at stå ved siden af fællesskabet og lade børnene øve sig i at styre det selv.
at sætte ord på følelser; dels mens det sker, dels i tænkte eksempler :
“Hvad tror I der er sket? Har I mærket noget/prøvet noget der fik jer til at føle/have
det sådan? “
at lade barnet relatere til egen oplevelser og lade barnet dele sin erfaring og viden.
at have fokus på den gode historie.
at opfordre forældre til at hjælpe ved at lave legeaftaler med andre end dem barnet
plejer
at snakke med børnene om “hvad er en god ven - og at være uenig med en ven“
at arbejde med konflikthåndtering dels konkret i de enkelte tilfælde og dels i tænkte
situationer.
at se forskelligheder som ressourcer: Vi går ind for “forskelsbehandling” fordi børn er
forskellige, med forskellige ressourcer og kompetencer.
at arbejde samtidigt også med demokratisk dannelse med flertalsbeslutninger ved
simple afstemninger
at lære børnene at der er forskel på graden af medindflydelse. : Hvem bestemmer
hvad, hvornår ?
Selvbestemmelse/medbestemmelse ift. madpakken f.eks.

KOMMUNIKATION OG SPROG
Det pædagogiske miljø skal understøtte:
Barnets muligheder for
● at udvikle sig sprogligt - og styrke de
kommunikative kompetencer,
● at kunne aflæse og oversætte andres
kropssprog/mimik/gestik
● at kommunikere i interaktioner og relationer med både børn og voksne

Det har vi nået når barnet :
● kan modtage og forstå kollektive beskeder
● i ro kan give udtryk for sine behov til den voksne
● kan lytte, forstå og respondere relevant.

Vi vil arbejde med det ved :
● at hjælpe dem med at sætte ord på følelser og tanker
● at øve turtagning
● at tydeliggøre at man kan og skal bruge sine ord også i konflikter

Vores opgave er :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

at være gode rollemodeller med en positiv dialog de voksne imellem
at tale med forældrene MED børnene, når børnene er til stede
at tale med forældrene OM børnene, når børnene ikke er der
at kommunikere ligeværdigt med børnene
at være tydelig omkring brug af humor
at hjælpe med at sætte ord på hverdagen og handlinger
at huske børnene på at sige, hvad de tænker ellers kan andre ikke vide det
at dyrke den dialogiske læsning
at sætte ord på alt
at finde overbegreber
at lege med ord og betydninger
at lade børnene tale på skift i større samlinger
at vise børn tydeligt at man afventer og ikke afbryder

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE
Det pædagogiske miljø skal understøtte:
Barnets muligheder for
● at opleve krops- og bevægelsesglæde i både ro
og aktivitet
● at sanse og blive fortrolig med egen krop og
kroppens funktioner
● at blive motorisk selvhjulpen

Det har vi nået når barnet:
● færdes trygt, sikkert og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
● udviser glæde ved at bruge kroppen og dens sanser
● viser stolthed over at magte både fin- og grovmotoriske udfordringer.

Vi vil arbejde med det ved :
● at gå forrest i aktiviteter, der styrker bevægelses- og sanseapparatet
● at observere, registrere og skubbe til barnets udvikling fin- og grovmotorisk
● at guide barnet til selvhjulpenhed

Vores opgave er :
● at være gode rollemodeller - give udtryk for glæde ved bevægelse og
sansning
● at indrette hverdag, Hus og Have således at omgivelserne tilgodeser og
udfordrer kroppens grovmotoriske bevægelsesfunktioner og sanserne.
● at prioritere tid til bevægelseslege / gymnastik / rytmusik osv.
● at lege MED på legepladsen
● at facilitere mindfulness, afspænding og yoga
● at opfordre til leg : klatre-hæk, jordbjerg, cykelbane, balancebaner, vandbaner,
rutsjebaner, gynger, hængekøjer, sandleg
● at guide i påklædning - selvhjulpenhed er god motorisk træning.
● at styrke motorik og balance når man tager tøj på
● at gennemføre årlige tilbagevendende aktiviteter, cykeldag, motionsdag
● at gennemføre finmotoriske aktiviteter :
● perleleg, tegne, male, klippe, hjemmelavet modellervoks
● at gå forrest i sansning : ved at smage på, dufte til, røre ved - lytte til naturen

NATUR, UDELIV OG SCIENCE
Det pædagogiske miljø skal understøtte :
Barnets muligheder for
● at opsøge oplevelser i naturen
● at forstå årstider og naturens cyklus
● at eksperimentere med forskellige materialer og
udfordre egne sanser

Det har vi nået når barnet :
● udvikler forståelse og respekt for, samt viser hensyn for natur og miljø
● viser opmærksomhed på verden omkring os og nysgerrighed på liv/død
● udviser lyst til at forfølge “spor “ og udfordrer egne sanser

Vi vil arbejde med det ved at:
● italesætte og arbejde med årstidernes skift.
● vise respekt for og italesætte forskel på det levende og det døde
● fastholde tid til fordybelse - at gå forrest og forfølge “et spor”, finde svar

Vores opgave er :
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

at bruge årstidens gang til at forklare cyklus
at tage på ture - de nære og langt væk
at udvise respekt for liv
at give tid til fordybelse
at undersøge ALT vi finder på legepladsen og vores ture
at skelne mellem skrald og forgængeligt affald
at affaldssortere f.eks. at besøge genbrugsstation
at iscenesætte “dagens vejrmand”
at lege naturbanko
at sortere i former, farver, størrelsesforhold, beskrivelser
at tage på skraldetur
at italesætte liv og død
at så, vande, passe og høste
at fange, passe, passe på og sætte fri !

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Det pædagogiske miljø skal understøtte:
Barnets muligheder for
● at opleve forskellige former for fællesskaber,
hvor børnene oplever egne og andres kulturelle
baggrunde, normer, traditioner og værdier
● at være deltagende i forskellige varierende
kulturelle begivenheder
● at anvende forskellige materialer, redskaber og
medier som stimulerer fantasi, kreativitet og nysgerrighed

Det har vi nået når barnet :
● inspireres fordomsfrit af indtryk, udtrykker sig frit og sætter aftryk
(proces og produkt)
● viser (gensyns-)glæde ved og respekt for kulturen og traditionerne i Huset
● interesserer sig for både at tænke og udtrykke sig kreativt

Vi vil arbejde med det ved :
● at anerkende og dyrke forskellige udtryksformer med børnene
● at dyrke, forklare, fastholde og udvikle vores traditioner
● at stimulere deres fantasi og inspirere til kreativitet i både bundne og frie
aktiviteter

Vores opgave er :
● at invitere forældre ind i fællesskabet på tværs af og med respekt for
kulturforskelle.
● at festligholde fødselsdage
● at fejre højtider med forskellige aktiviteter
● at markere overgang til skole
● at deltage som publikum i forskellige kulturelle tilbud
● at lade os inspirere f.eks. fra aktiviteter på skolen - morgensamlinger, teater ...
● at være bevidste om vores valg af værdier/kultur i Huset
● at bruge lokale kulturtilbud som skole, kirke, kirkegård, bibliotek, teater
● at lade dem få indtryk af forskelle på udtryk (proces)
● at lade dem få deres aftryk af udtrykkene med sig hjem (produkt)
● at lave dramaforløb med forskellige tilgange
● at lade dem opleve at være en del af et større fællesskab med skolen v.
højtider, div. fejringer, teater, Ree Park-tur osv
● at lade børnene veksle mellem kvalitet og kvantitet

