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BLÅBJERG NATURBØRNEHAVE 2019 

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. 
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

 

 

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

 

 

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse.  
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Hvem er vi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blåbjerg Naturbørnehave er en privatinstitution drevet af Blåbjerg Friskole. Blåbjerg Naturbørnehave er be-

liggende i Stausø på adressen: Klintingvej 172, 6854 Henne. 

 

I Blåbjerg Naturbørnehave kan børn starte, når de er 2 år og 11 måneder, og de kan være her indtil de skal 

begynderklassen (Vores børnehaveklasse). 

 

Børnetallet varierer de fleste år mellem 14 og 22. 

 

Blåbjerg Naturbørnehave er beliggende i naturskønne omgivelser tæt ved Blåbjerg Plantage, Filsø, Kærgård 

Plantage og Vesterhavet.  

 

Børnehaven har en stor legeplads. Den ene del af legepladsen er en traditionel legeplads med gynger, lege-

tårn, sandkasse mm. Her er flisebelægning rundt om børnehaven, hvor børnene ofte kører med traktorer og 

cykler. Her er også højbede og børnene er med til at passe planterne.  En anden del Oasen er mere naturlig 

med et græsareal omkranset af træer og buske. Her er et skur med høns og kaniner, som børnene er med til 

at passe. Her er desuden bålplads, fiskenet, legehus, grisesti,  og et sørøverskib. 

 

Blåbjerg Naturbørnehave har til huse i en af skolens tidligere tjenesteboliger. Her er køkken-alrum, 2 stuer 

og flere værelser, som er indrettet som legeog lærerum.  I den største stue er bl.a. et akvarium med vand-

planter og fisk. I en 6-kantet bjælkehytte har børnehaven desuden et træværksted. 

 

I Blåbjerg Naturbørnehave er børnene ude meget af tiden enten på vores dejlige legeplads, som har god 

plads til alle børn, og som tilbyder mange forskellige legeog læremuligheder, eller vi tager på tur til et af de 

mange fantastiske naturområder, som ligger tæt på hede, sølandskab, skov, klitter, kyst og hav fantastiske 

rammer for børns leg og læring.  

 

Vores grundlæggende værdier er Tillid, Respekt og Fællesskab. Pædagogisk har vi fokus på Udvikling, Nær-

vær, Udfordringer og Fællesskab. 

 

Hos os finder man ofte forældre i samtale med andre forældre, ansatte eller børn. Alle er velkomne. Vi stræ-

ber efter at have en stemning af hjemlig hygge.  
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Pædagogisk grundlag 

 
 

Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

tegnende 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 f.eks. 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 aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 
 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet 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 under-

støtte 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. 

 
Herunder beskrives, hvordan børnehavens særlige identitet som grundtvig-koldsk privat institution 
udfolder sig med det fælles pædagogiske grundlag som fundament. 
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Børnesyn 
Dannelse og børneperspektiv 
Leg 
Læring og  
Børnefællesskaber 

 

 

 

Herunder beskrives hvordan de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grund-

lag kommer til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene. 
 

 

Børnesyn 

I Blåbjerg Naturbørnehave skal hvert enkelt barn opleve, at det er unikt, og at det er en del af et 

fællesskab. Barndommen har en selvstændig værdi. Et barn er et menneske med eget værd, som 

kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Sammen skaber vi vores verdener og vores 

liv.  

Børn udvikler sig forskelligt. De skal derfor mødes, hvor de er, hver især. Derfor skal læring og 

udvikling finde sted med udgangspunkt i det enkelte barns nærmest udviklingszone. 

 

Vi tror at børn udvikler sig optimalt i samspil med naturen. I naturen får børn mulighed for bruge, 

udvikle og lære med alle sanser.  

 

Børns horisont udvider sig, og de får gode muligheder for at udvikle tillid til sig selv, andre børn og 

voksne, når de tager på tur i naturen og oplever, leger, lærer, udfordres og bruger deres fantasi.  

 

 

 

Dannelse og børneperspektiv 

Dannelse er en vigtig del af udviklingsprocessen fra barn til at blive et voksent handlingskompe-

tent menneske. I dannelsesprocessen skal barnet lære at mestre livet. 

 

Barnet skal lære og opleve, at det er en del af verdenen, som det kan påvirke og som det påvir-

kes af. Det skal lære at det er en del af et fællesskab i børnehaven, hvor det og andre børn bliver 

accepteret, forstået og udfordret. Det selv lærer at ytre sig og tilkendegive sine følelser, ønsker og 

meninger. Det er en proces, hvor barnet i mødet med andre børn og voksne udfordres i forståel-

sen og billedet af sig selv og verdenen omkring sig.  
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Vi kan ikke vide, hvad barnet præcist skal have af færdigheder og viden for at kunne indgå i dets 

fremtidige fællesskaber og i samfundet, men vi ved, at færdigheder som at kunne begå sig socialt 

og at kunne kommunikere, at være nysgerrig og at have lysten til at lære er vigtige egenskaber. 

 

Grundtvig fremhæver menneskets evne til selvbevidsthed. Det vil sige vores evne til at have et 

billede af eller en forestilling om og et svar på: Hvem er jeg? – og man kunne tilføje: lige nu! For 

dannelse er altid en proces og ikke et færdigt produkt. Hen over livet ændres vores opfattelse af, 

hvem vi er. 

Børnehaven er en vigtig del af barnets dannelsesproces. Det er den ved, at den viderebringer 

barnet viden, oplærer barnet i bestemte færdigheder og hjælper barnet med at agere i et fælles-

skab.  
 

 

 

Leg 

Legen prioriteres højt i Blåbjerg Naturbørnehave, da legen er central i børnenes liv, udvikling og 

identitetsdannelse. Legen er grundlæggende for læring nu og i fremtiden, da vi igennem en le-

gende indstilling kan være kreative og udforske. I lege er der mulighed for at styrke sine kreative 

kompetencer i at handle og se tingene fra nye sider, bruge sin viden og færdigheder på nye må- 

der.  

 

Børnene finder i legen et fællesskab med hinanden. De finder i legen et fristed til at øve sig i hver-

dags oplevelser. Vi skaber et legemiljø, hvor børnenes lege er vigtige og medskabende i barnets 

dannelse og kreativitet. Et legemiljø, hvor børnene har muligheder for at undersøge og eksperi-

mentere. Leg og læring går hånd i hånd i Blåbjerg Naturbørnehave. Vi tror på, at børn lærer i 

samspil med omverdenen. Pædagogerne skaber rammerne for legen og skaber alsidige legemu-

ligheder. 

 

Vi er meget ude og meget i naturen. Rammerne viser hvad børn holder mest af at lege. Er der en 

plæne, så løber de, er der en bakke, så søger børnene mod toppen, er der en grøft, så springer. 

De oplever forskellige underlag og bruger alle sanser. Børnene bliver motorisk udfordret.  

I naturen kan man alt kun fantasien stiller grænser.   
 

Dagligdagen organiseres, så børnene er med til planlagte aktiviteter, der er meningsfulde, udfor-

drende og alderssvarende. Aktiviteterne er med til at inspirere til børnenes lege efterfølgende. I 

legene bearbejder børnene nye oplevelser, øver sig i at give og modtage og være åbne for nye 

ideer fra legekammeraterne. Legetøj, aktiviteter og materialers tilgængelighed bidrager til børne-

nes muligheder for at udvikle sig selvstændigt og medbestemmende. Her kan børnene selvstæn-

digt eller i fællesskab udforske og dyrke fantasien og kreativiteten alt efter, hvor deres behov og 

begejstring ligger. Dette er et læringsmiljø, vi mener, skaber mulighed for personlig fordybelse og 

selvstændighed. Gennem observationer og udforskning i børnenes lege tager pædagogerne ved 

lære af børnenes måde at lege på og skaber rammerne.  

 

Vi skaber rammerne til fysiske lege i bolderummet, puderummet, gymnastiksalen, træværkstedet, 

på legepladsen og i naturen. De mere stille lege får ro og rum i vores små rum. 

 

 

 

Læring  

Blåbjerg Naturbørnehaves skaber læringsrum, hvor barnet tilegner sig viden, færdigheder og vær-

dier. Denne viden, disse værdier og færdigheder giver barnet selvindsigt, som barnet har brug for, 

for at kunne tage del i livet og de forskellige fællesskaber, det er en del af.  
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Som en vigtig del af vores hverdag indtænker vi vores værdier – Nærvær, Udvikling, Fællesskab 

og Udfordringer – ind i mødet og aktiviteterne med børnene.  

 

Børnene møder voksne som er autentiske og nærværende, som viser glæde og anerkendelse, 

som er ægte og troværdige og som skaber rammerne for fællesskab for alle børn.  

 

Vi skaber et læringsmiljø for dannelse, hvor de nære voksne møder børnene lige dér, hvor de er, 

giver dem små kærlige skub, der er med til at bevæge dem ind i nye udviklingszoner.  

 

For os er det også vigtigt at børnene får forståelse for naturen. Det får de gennem iagttagelse, når 

vi tager på ”ekspedition” ud i den vilde natur. 

 

Børnefællesskaber 
Vi støtter barnet i dets dannelsesproces ved at give barnet mulighed for at tilgå verdenen nysger-
rigt og prøvende og ved at tilegne sig erfaringer i et sundt samlet fællesskab og i mange forskel-
lige mindre børnefællesskaber. Det gør vi ved, at skabe et udviklende læringsmiljø, der inviterer 
barnet til at være medbestemmende, nysgerrig og tage initiativ.  
 
Barnet skal opleve at det blive inviteret ind i børnefællesskaber og selv lærer at invitere andre 
børn ind i sine fællesskaber. Det giver barnet erfaringer med, at det er værdifuld i et fællesskab – 
og det øver sig i at forstå egne og andres følelser, behov og hensigter. Det giver barnet mulighed 
for at få gode erfaringer med at agere i den kontekst de befinder sig i. Det lærer at have respekt 
for andre, lytte og selv udtrykke sig. 
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Pædagogisk læringsmiljø 
 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 
 

 

Daglige rutiner 
 
Morgenstunden 
Når barnet træder ind i børnehaven skal det mødes af en voksen, som siger godmorgen, ser og 
fornemmer barnet. Det får mulighed for at fortælle, hvordan det har det og sige farvel på sin 
måde. 
 
Morgenrutinerne, som aflevering af madpakke, morgenmad, lege giver gode læringsmuligheder. 
Her understøttes børnene i at blive så selvhjulpne som muligt. De kan lege i alle husets rum, køk-
ken alrum, stuer, spejlrum, puderum, køkken/købmandsrum og boldrummet. De må bruge forskel-
lige materialer til mange forskellige lege. 
 
Den enkelte får mulighed for at komme i gang på sin måde. Det trænes i at fornemme egne be-
hov og vise hensyn til andres. De store SFO-børn, som møder ind i børnehaven om morgenen 
inden skolestart, hjælper, og bliver rollemodeller for de små. 
 
Umiddelbart inden samling rydde vi op. Vi hjælper vi hinanden og man skal selvfølgelig selv rydde 
op, hvor man har været. Vi vasker hænder.  
 
 
Samling 
Ca. 9.30 holder vi daglig samling. Vi sidder rundkreds. Alle kan se hinanden. Vi synger navnesan-
gen, så alle har en følelse af at være en vigtig del af børnehaven. Vi nævner de, der ikke er i bør-
nehave. 
Vi øver os i at fortælle og lytte til hinanden. Lærer at markere inden man taler. 
Nogen morgener er samlingens indhold spontan, og handler om noget, der er sket fra morgen-
stunden. 
Andre gange har en af vi voksne forberedt noget, som understøtter arbejdet med lærerplanstema-
erne. 
Vi giver børnene indflydelse på, hvad der sker ved at tager udgangspunkt i det, de er optaget af 
og på andre tidspunkter ved afstemninger. 
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Ved morgensamling taler vi om ugedag, dato og måned. Vi taler om vejret. Vi taler om, hvilken 
påklædning der er hensigtsmæssig i forhold til den efterfølgende aktivitet, som er ude på lege-
pladsen eller måske på tur. 
 
 
Garderobe 
Vi skal have tøj på, så vi kan komme på legepladsen eller på tur. I vinterhalvåret trænes børnene i 
selv at tage overtøjet på. De store børn hjælper de mindre. Vi voksne viser og hjælper med det 
svære. Børne er inddelt i garderobegrupper på ca. 5. med mindre og større børn. Nogen klæder 
om mens andre rydder op efter samling. 
 
 
På legepladsen 
Legepladsen og Oasen tilbyder mange forskellige legerum og læringsmiljøer for børnene, hvor 
både børneog vokseninitierede aktiviteter kan finde sted. 
På legepladsen får børnene mulighed for at træne i at tage overtøj og fodtøj af og i toiletbesøg og 
hændervask. 
 
 
Spise 
Børnene er delt i to grupper. Vi skaber rum for at børnene kan spise i ro i starten og senere 
snakke stille med sidemanden. Børnene lærer bordskik og respekt for forskellighed. Børne be-
stemmer selv, hvilken rækkefølge de spiser deres mad i. 
 
På legepladsen igen 
Se ovenfor. Nogle af de yngste sover. 
 
Forfriskning kl. 14.00 
Børnene tilbydes frugt eller brød og noget at drikke. Så vidt muligt bliver de på legepladsen. 
 
 
Vokseninitierede aktiviteter. 
Tur i naturen, 
Fodring af dyr: På skift er børnene med til at muge ud og fodre vores høns og kaniner. 
Højbede og potter: Børnene kan være med til at luge og vande vores planter. 
Bål, hvor vi hygger og nogen gange laver bålmad. Her er børnene med i det praktiske. 
Boldspil 
Sanglege 
Fangelege 
Badebassin (på varme dage) 
Læsekroge tæpper og bøger 
Svømning(Hvert andet år en dag om ugen i ca. et halvt år) 
Ture til erhverv, bibliotek, kirke, forældre, bogbus og hjem til fødselsdage. Se afsnittet ”Inddra-
gelse af lokalsamfundet. 
Førskolegruppe 
Nussa 
 
Børneinitierede aktiviteter 
På legepladsen og I oasen er der rig mulighed for at kan finde på et væld af lege. De kan bruge 
deres fantasi til at bygge, klatre, lege rollelege, parallellege kun fantasien stiller grænser. Her er 
gode muligheder for balanceog motorikstyrkende lege, gynge klatre, rutsje etc. 
 
Spontane aktiviteter 
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Vi griber muligheden, når den er der. F.eks. har vi på to forskellige tidspunkter fået en død muld-
varp og en død mårhund. Det gav anledning til iagttagelser, undersøgelser og rigtig mange 
spørgsmål fra børnene. 
Et Læs sand til skolegården, var et fantastisk legested. 
Når bønderne snitter majs fanges børnenes interesse og det giver anledning til både snak og til 
leg og dermed læring. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 
 

 

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 
 

Vi har dagligt kontakt med alle forældre, og vi har muligheden for, at møde alle forældre, da vi 
ikke er så stor en børnehave. Til dagligt kan vi fortælle om barnets dag i børnehaven, og vi kan få 
snakket om, hvilke ting vi kan hjælpe hinanden med, hvis der er nogen situationer, der skal ven-
des. 

Vi har 3 måneders samtale med forældrene om hvert enkelt barn, hvor barnet trivsel og læring 
bliver talt igennem.  

Vi er altid åben for at samarbejdet fungerer. 
 
Vi samarbejder med forældrene om at give de kommende skolebørn mulighed for at få en over-
natning i børnehaven. En overnatning giver mulighed for megen læring og trivsel.  Børn og foræl-
dre oplever at man er forskellig i en overnatningssituation.  

Vi har mulighed for at hente hjælp fra sprog/tale konsulent i samarbejde med forældrene, hvis 
barnet har sproglige vanskeligheder. Vi bidrager desuden med ideer som forældrene kan arbejde 
med derhjemme. 
 
Daglig orienterer vi forældrene via Yammer (vores intranet). Hver fredag udsendes et nyhedsbrev 
i samarbejde med skolen. Heri er der orienteringer om, hvad der skal ske i den kommende tid. 
 
Vi har et forældreråd, hvor alt kan debatteres. Vi orienterer. Forældrene kommenterer, stiller 
spørgsmål og kommer med forslag. Sammen planlægger vi aktiviteter – arrangementer, forældre-
møder og arbejdsdage. 
 
Lanternefest, sommerfest og ”Sparkud dag” er arrangementer hvor forældrene inviteres til at del-
tage. Børnene er med til at forberede flere ting til disse fester, f.eks. skuespil og madlavning. 
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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? 
 

Før et barn starter i børnehaven har en samtale med forældrene om barnets udfordringer. Vi spørger indtil 

hvor barnets styrke er. Vi er lydhør for deres forventninger til os, ligesom vi fortæller dem om vores forvent-

ninger. I barnets tid i børnehaven er vi vedvarende i dialog med forældrene om barnets udvikling. 

Hvis vi ikke i samarbejde med forældrene selv kan hjælpe et barn med det udfordringer, kan vi inddrage 

kommunen i samarbejdet. Alt efter barnets udfordringer er der mulighed for at inddrage ergoterapeut, fysio-

terapeut, talehørerkonsulent, tosprogskonsulent og psykolog.  

I nogle situationer bruger vi tolk.  

Vi arbejder med sprog til samling og i mindre grupper af børn. Vi arbejder også nogle gange direkte med 

barnet eller med barnet sammen med et andet barn, så de ikke skal opleve isoleret og anderledes. 

Vi taler barnet op, og laver aktiviteter som barnet mestrer, så det opnår succes. Vi forsøger at anerkende 

og møde barnet positivt.  

Fysisk er vi tæt på barnet, evt. går barnet sammen med en voksen på tur. vi gentager den pågældende be-

sked og er obs. På små korte beskeder.  

I sociale relationer hjælper vi barnet med spilleregler, hjælper med at opbygge relationer.  

Vi er en lille børnehave og kan opretholde barnet i små grupper. 

 

Vi skal være rollemodeller. Støtte børnene i at sige stop og omvendt når et barn siger fra, skal det respekte-

res. 

Vi sørger for at integrere barnet i børnegruppen. Vi taler med børnene om forskelligheder og at alle skal 

have legekammerater og være med.  

Vi give barnet plads og møder det, der hvor det er, og ser barnet som en helhed med styrker og udfordrin-

ger. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 
 
 

 
 

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 

børn i den relevante aldersgruppe.) 
 

En dag om ugen er der ”førskole” for de kommende skolebørn. Her går børnene sammen med en pædagog 

over på skolen.  De deltager i motion (10 minutter) med skolens børn, og er med i det efterfølgende frikvar-

ter i gymnastiksalen. Herefter laves små skolerelaterede opgaver. Børnene får kendskab til alfabetet og tal-

lene. Børnene øver også på, hvad de hedder til fornavn, efternavn. Hvor de bor og hvornår de har fødsels-

dag.  

Børnene har også læsevenner i skolen, som vi besøger en gang om ugen. Her øver vi os i at sidde stille og 

lytte til historie, læst op af et barn fra 4 klasse.  

En gang om ugen låner hele børnehaven skolens hal. Det er med til at børnehavebørnene bliver tryg ved at 

komme på skolen.  

Vi bliver flere gange inviteret over på skolen til teater, idrætsdag og andre antikviteter.  

Da SFO børnene er i børnehaven om morgen, eftermiddag og ferien, får de kendskab til hinanden. 

Vi arbejder med regellege og at kunne indgå i sociale fællesskaber. Forstå en ko llektiv besked. Behovsud-

sættelse dvs. kunne blive i tingene. Vi træner at børnene bliver selvhjulpne i forhold til de praktiske ting, 

som man skal kunne, når man starter i skole f.eks. toiletbesøg og tage overtøj på, 

I april inviterer vi forældrene til samtale, hvor vi snakker om barnets skoleparathed. 

Skolegruppeforløb sluttes af med, at vi “sparker” børnene ud af børnehaven. Og inviterer forældre og børn 

ind på kaffe. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 
 

 

Vi inddrager lokalsamfundet så børnene lærer om og får kendskab 

 

 Arbejdspladser f.eks. landbrug 

 biblioteket 

 restauranter 

 kirken 

 offentlig transport 

 færdselsregler 

 

Børnene lærer noget konkret om de steder vi besøger, men de lærer også om, hvilke forventninger der er til 

deres adfærd i forskellige situationer og miljøer. 

 

De fleste steder møder vi voksne, som gerne vil fortælle om ”deres sted”, fortællinger som er med til at 

styrke børnenes indlevelse og forestillingsevne. 

 

Vi inddrager den lokale natur, når vi tager på tur til Havet, Kærgård klitplantage, Blåbjerg Plantage, Filsø 

eller en af de andre fantastiske naturområder, der ligger tæt på. Naturen tilbyder utallige muligheder for 

børns frie leg og skaber rum for læring og udvikling, som kun begrænses af børnenes og de voksnes fan-

tasi. 

 

 
 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

 

Fysiske børnemiljø 
Vi har små hyggelige stuer hvor børnene kan lege og de kan sidde i små grupper: 

 køkken og købmand 
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 spejlrum og soverum 

 to større stuer til leg med forskelligt legetøj og kreative udfoldelser 

 køkkenets alrum, hvor børnene hjælper med madlavning og med at skære frugt, de tegner 
og maler eller hører musik 

 træværksted 

 
 

Vi har også puderum og boldrum, hvor de lidt vildere lege kan foregå.  
 
 
Børnenes badeværelse består af 3 toiletter og 2 håndvaske. Hvert barn har sit eget håndklæde, 
som bliver skiftet hver dag. På den måde holder vi hygiejneforholdene og formindsker bakterier, og 
børnene lærer om toilethygiejne. 
 
Udenfor er der meget af plads til fysiske udfoldelser, og der er mulighed for fysiske udfoldelser på 
mange forskellige måder. Vi har dejlige naturomgivelser og rig mulighed for at forskellige aktiviteter 
kan sættes i gang. 
 
Her er en traditionel legeplads med gynger, legetårn, sandkasse mm. Her er flisebelægning rundt 
om børnehaven, hvor børnene ofte kører med traktorer og cykler. Her er også højbede og børnene 
er med til at passe planterne.  En anden del Oasen er mere naturlig med et græsareal omkranset 
af træer og buske. Her er et skur med høns og kaniner, som børnene er med til at passe. Her er 
desuden bålplads, fiskenet, legehus, grisesti,  og et sørøverskib. 
 
 
I det psykiske børnemiljø 
I det psykiske børnemiljø handler det om de indbyrdes relationer mellem barn barn og barn 
voksne. Vores relationer er præget af gensidig respekt, forståelse, anerkendende for hinanden, 
hvor der er plads til forskelligheder. Vi arbejder jævnlig med gruppeopdelinger efter alder, køn eller 
udviklingsniveau. 
 
Børnene har muligheder for medbestemmelse og deltagelse i hverdagen. Med adgang til legetøj, 
spil og papir osv. og muligheder for selvstyrende leg.’ Vi arbejder med ”Trin for trin” (en social og 
emotionel træning), ”Troldeleg” Leg med de 6 grundfølelser på hoppepuden og ”Fri for mobberi”. 
 
Vi aflæser barnets sindsstemning, når børnene møder og når de bliver hentet, for at hjælpe dem 
bedst mulig videre.  
 
Vi arbejder med at indenfor råber vi ikke, men snakker stille og roligt til hinanden.  
 
Vi snakker om til samling hvad der kan ske når der bliver råbt meget indenfor. 
 
Fælleskabsfølelse….Børnene skal føle: Det er vores børnehave. 
 
 
Det æstetiske børnemiljø 
Børnehaven emmer af hjemlig hygge. Dufter af hjemmebagte boller. Der er kaffe på kanden til de 
forældre, der har lyst til at sætte sig og måske få en snak. Her er ro til at sige farvel om morgenen 
og til hygge om eftermiddagen. Vi mener det er med til at skabe et trygt pædagogisk læringsmiljø. 
 
Som beskrevet tidligere er der flere større og mindre rum, der indrettet til forskellige lege og aktivi-
teter. De giver i særlig grad mulighed for at børnene kan finde på forskellige lege, invitere andre 
ind i legene og udfolde deres fantasi og udleve deres behov for at eksperimentere med forskellige 
roller. Børnehaven er et motiverende og inspirerende pædagogiske læringsrum for leg, hvor den 
sociale, sproglige og personlige udvikling styrkes.   
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Vi har et lyst køkken køkkenet med plads, så børnene kan være med i køkkenrelaterede opgaver. 
Vi sørger for at der er blyant og papir, puslespil og andet legetøj tilgængeligt for børnene i stuerne. 
Vi har lydisoleret loft og legetæpper på gulvene. Vi har et akvarium med fisk. Det er med til at give 
børnene valgog læringsog udviklingsmuligheder. 
 
Legepladsen er holdt, så vidt muligt i naturlige materialer. Her udfordres børnene motorisk og her 
er også mulighed for at finde på mange forskellige forskellige lege. Dyr, Planter og højbed er til-
gængelige. Vi har fliser til cykler og hyggekroge til fordybelse. Udenfor kan vi opleve græs og sand 
under fødderne, mudder og vand til sandkager. Legepladsen tilbyder hermed et væld af lærings-
rum. 
 
 
Integrationen af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø bi-
drager til at Blåbjerg Naturbørnehave tilbyder et meget alsidigt pædagogisk læringsmiljø, som ud-
fordrer og styrker børnene fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Vi ønsker at skabe hele mennesker.   
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

 
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 pædago-

giske 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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige ud-

vikling? 
 

 Vi er trygge, anerkendende, nærværende, nysgerrige og udfordrende voksne. 

 Vi ser barnet og tager udgangspunkt i hvor barnet er udviklingsmæssigt, med udgangspunkt i læring 

af barnets mange potentialer. 

 Vi er troværdige rollemodeller. 

 Vi skaber rammer, så barnet får en oplevelse af at ” kunne selv”. 

 Vi understøtter og opfordrer hvert barn til at bruge deres fantasi på legepladsen og i naturen 

 Vi giver børnene sanse-motoriske udfordringer. 

 Vi samtaler med børnene om det de ser og finder i naturen og udvikler deres viden. 

 Vi støtter hvert enkelt barn i dets udfordringer i naturen. 

 Vi sørger for at alle børnene får succesoplevelser med at bruge krop, fantasi og i det hele tage sig 

selv i naturen, på legepladsen i hallen og svømmehal. 

 Vi udvikler selvtillid hos store børn ved at lade dem hjælpe de mindre børn. 

 Vi hjælper barnet med at håndtere modgang f.eks. at deles om legesagerne, vente på at gyngen er 

fri eller man ville have den banan, et andet barn tog. 

 Vi støtter barnet i at anerkende hinanden på tværs af alder, nationalitet og køn. 

 Vi støtter barnet i at udtrykke sig og mærke grænser og evt. sige fra. 

 gende laver vi plancher med barnets hjem. 
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 Vores intention er, at barnet skal føle at det er en del af et fællesskab, at det hører til, og er vigtig for 

gruppen. Og at barnet trives og er glad. 

 Vi støtter barnet i at vælge ”selv” og ikke nødvendigvis hvad andre børn vælger eller bestemmer. 

 Vi støtter barnet i at give udtryk for sin egen mening og mærke egne følelser og lære at forstå dem.  

 Vi taler om hvem vi er, vores familie, hvad mor, far og søskende hedder. 

 Vi tager på tur til barnets hjem, hvor vi tager et billede af huset, hvor barnet står i døren. Efterføl 
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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 res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 
 

 Vi er trygge, anerkendende, nærværende, nysgerrige og udfordrende voksne. 

 Vi ser barnet og tager udgangspunkt i hvor barnet er udviklingsmæssigt, med udgangspunkt i læring 

af barnets mange potentialer. 

 Vi er troværdige rollemodeller. 

 Vi støtter børnene i at lege komplekse lege i naturen, f.eks. lege en dinosaurusfamilie. 

 I naturen kan vi se os selv og andre i nye sammenhænge, f.eks. et barn er modig fordi det tør kravle 

højt op i et træ eller røre ved en edderkop. 

 I naturen og på vores legeplads er vi alle sammen om forskellige aktiviteter, f.eks. fodre dyr, vand-

kamp eller lave mad på bål. 

 Vores intention er at forfølge børnenes nysgerrighed og være i aktiviteten sammen med børnene. 

F.eks. inviterer de voksne flere børn med op i træet.  

 Vi bruger naturen til vi-oplevelser og begejstres sammen, når vi finder spændende planter og dyr. 

 Vi støtter barnet i at løse konflikter. 

 Vi støtter barnet i at danne venskaber f.eks. hjælpe med leg. 

 Vi lader større børn hjælper mindre børn det giver selvtillid. 

 Vi laver forløb, hvor vi sætter fokus på at være en god ven og drage omsorg for hinanden. 

 Vi arrangerer regellegelære at vinde og tabe. 

 Lære barnet at kunne sige stop i f.eks. vild leg m.m. 

 Gøre barnet opmærksom på, at aflæse andres følelserf.eks. ser han glad ud lige nu. 

 Vi arbejder med Mary Fonden ” fri for mobberi” og trin for trin.  

 Vi laver mindre legegrupper, hvor børnene er sat sammen på tværs af alder, køn, udvikling og inte-

resse. 

 Vi støtter barnet i at være en god kammerat og have omsorg for hinanden. Vi roser at et barn henter 

en voksen, når et andet barn har slået sig. 

 Vi lærer børnene at alle har forskellige ressourcer og ikke er lige gode til alting, og at vi heller ikke 

behøver at gøre tingene på samme måde. 

 Vi støtter børne i at man kan have forskellige positioner i en leg, f eks. nogle gange er man den, der 

bestemmer. Andre gange er man den, der skal følge en anden. 

 Vi støtter barnet i at omtale andre positivt og som venner.  
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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. 

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? 
 

 Vi er trygge, anerkendende, nærværende, nysgerrige og udfordrende voksne. 

 Vi ser barnet og tager udgangspunkt i hvor barnet er udviklingsmæssigt, med udgangspunkt i læring 

af barnets mange potentialer 

 Vi er troværdige rollemodeller 

 Vi møder barnet i børnehøjde, har øjenkontakt og giver barnet tid til at udtrykke sig 

 Vi sætter ord på handlinger, genstande og situationer vi møder i hverdagen  

 Vi har spil med tal, bogstaver og begreber 

 Vi giver rum til samtalen med børnene og stiller spørgsmål 

 Vi støtter børnene i at kommunikere med hinanden i konflikter 

 Til samling øver vi i at lytte, fortælle og vente på tur til at tale 

 Vi øver i, ikke at afbryde hinanden 

 Vi synger, bruger instrumenter, hører musik og laver små teaterforestillinger 

 Vi læser og anvender dialogisk læsning samt leger med rim, remser og fjolleord 

 Vi bruger plancher fra bl.a Mary fonden og støtter børnene i at sætte ord på tanker, handlinger og  

 Følelser 

 Vi leger med sproget om snakker om synonymer f.eks. en pære til frugt/ en hestepære/ en lyspære 

 Vi giver små opgaver hvor børnene skal tælle f.eks. hvor mange piger/drenge er her, antal kopper 

osv.  

 Vi danner små børnegrupper, hvor vi sætter fokus på sprogvanskeligheder 

 I børnehaven er tal, bogstaver og barnets navn synligt og vi støtter barnet i at skrive eget navn 

 En dag om ugen er den store gruppe børn i skolen med henblik på før-skole-opgaver 

 Vi opfordrer forældrene til at spørge ind til barnets dag via billeder og tekst om vores hverdag 

 Vi anvender materiale fra bibliotek og legeteket 

 Vi har vores eget mini-bibliotek, hvor børnene kan finde bøger, de gerne vil kigge i eller have læst 

højt, 

 Vi sprogtester evt. børnene fra 3-årsalderen og sparrer med sprogkonsulenter og tosprogskonsulen-

ter. 
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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 kropsog bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-
melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser 
og bevægelse? 

 Vi er trygge, anerkendende, nærværende, nysgerrige og udfordrende voksne. 

 Vi ser barnet og tager udgangspunkt i hvor barnet er udviklingsmæssigt, med udgangspunkt i læring 

af barnets mange potentialer. 

 Vi er troværdige rollemodeller. 

 Vi skaber plads til børnenes kropslige udfoldelser og udfordringer. F.eks. puderum, boldrum, hallen, 

svømmehallen, legepladsen, hoppepuden og i naturen.  

 Vi går ture i skoven, over mark og igennem krat, så hvert enkelt barn får bevæget sig i varieret ter-

ræn 

 Vi er i hallen, hvor vi løber, triller, hopper, leger sanglege og spiller bold, samt hører musik 

 Vi er i svømmehallen en gang i ugen. 

 Vi er dagligt på legepladsen både formiddag og eftermiddag, hvor der cykles, spilles bold, klatres i 

træer, gynger og leger i sand, samt graver i mudder med store skovle. Og når vejret tillader det er vi 

jævnligt på hoppepuden. 

 Vi arbejder med finmotorik ved at lade barnet tegne, klippe, lave perleplader, arbejder i træværksted 

og bygger med lego m.v 

 Vi undersøger ting i naturen, ved at lugte, føle, og lytte på ting 

 Vi har en gang om året motionsdag, hvor vi laver det i børnehave højde. 

 Vi giver børnene kendskab til kroppens grundlæggende funktioner, ved at fortælle om sund kost, 

motion, kroppens opbygning og funktion.  

 Vi har hygiejneregler vi underviser i hvornår og hvordan, man skal vaske hænder. 

 Vi prioriterer måltider. Fokus på ny energi og drikke. 

 Vi udfordrer børnene i risikolege, hvor man på egen krop mærker spændingen i at gøre noget ”jeg 

ikke er sikker på jeg kan”, samtidig med at man lærer at passe på sin krop. 

 Vi opmuntrer børnene til at ”kunne selv”, så de bliver selvhjulpne. 

 Vi skaber rum for grov og finmotoriske lege med vand, fange biller, hjælpe til i køkkenet, lave perler, 

holde på en blyant, klippe med en saks, grave i mudder i ”grisestien” etc. 
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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 natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

natur, udeliv og science? 
 

 Vi er trygge, anerkendende, nærværende, nysgerrige og udfordrende voksne. 

 Vi ser barnet og tager udgangspunkt i hvor barnet er udviklingsmæssigt, med udgangspunkt i læring 

af barnets mange potentialer 

 Vi er troværdige rollemodeller 

 vi udvikler glæde, nysgerrighed, respekt og forståelse for naturen. 

 vi tager på ture til skov, strand, sø, eng og i lokalområdet. 

 vi får førstehåndsoplevelser i naturen, som medfører samtale og læring. 

 vi bruger alle vores sanser, vi rører ved, lytter til, dufter til og smager på naturen. 

 vi opmuntrer børnene til at foretage egne undersøgelser i naturen. 

 vi arbejder med science dvs. vi er aktive, eksperimenterende og undersøgende i naturen. 

 

 vi indsamler og bruger naturens materialer. 

 vi kigger i fagbøger og søger viden på iPad, dvs. internet og forskellige apps. 

vi er ude hverdag året rundt. 

 vi taler dagligt om vejret. 

 vi bruger naturen/legepladsen som et ekstra rum. 

 vi har dyr, som børnene hjælper med at passe. 

 vi sår grønsager i vores højbede, som vi tilbereder og spiser. 

vi laver mad på bål. 

 vi lærer børnene om vejret, årets gang. 

 vi lærer børnene at passe på miljø, natur og dyr. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

mer 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 ople-

velser, 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. 

 
 
Sådan understøtter vores pædagogisk læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer 
med kultur, æstetik og fællesskab: 
 

 vi er trygge, nærværende, nysgerrige og udfordrende voksne.Vi er troværdige rollemodeller som ak-

tive skaber kendskab til den danske kultur. 

 Vi hjælper børnene med at forstå egne værdiger og respekt for andres.  

 Vi skaber rum for nysgerrighed, sansning, leg og fantasi. 

 Vi giver børnene muligheder for at udtrykke sig på forskellige måder teater, rim, fortælling, sang, og 

male  

 Vi giver børnene adgang til udklædningstøj og bruger det når vi spiller teater, så børnene bliver for-

trolige med at spille roller og sige replikker.  

 Vi sikrer at os at der papir, farver, lim og sakse inden for rækkevidde, så børnene selv kan udfolde 

sig. 

 Vi giver børnene kendskab til brug af moderne medier, herunder IT, som kan bruger til at søge vi-

den, oplevelser, musik o.s.v 

 Vi fejrer de tilbagevendende højtider og årlige højdepunkter: fastelavn, påske, skt. Hans, Børnemu-

sik Festival, sommerfest, afslutning for skolebørn, lanternefest, bedsteforældre julehygge, juletræs-

fest i Missions huset, børnejulefrokost og kirkebesøg til jul.  

 Vi tager på tur i nærmiljøet, (kirke, missionshuset, biblioteket, skolen, købmanden, legepladser, 

strand, skov og på gårde besøg O.v.s 

 Vi skaber kendskab til eventyr, bøger, børnesange, rim og remser. 

 Vi deltager i lokale arrangementer (musikfestival) 

 Vi skaber kendskab til sanglege, ”gammellege” og andre fældes lege.  

 Vi fejer børnenes fødselsdag enten her i børnehaven eller på hjemmebesøg. 

 Vi øver os i til samling i at, vente på tur, lytte til hinanden og tale foran de andre børn. 
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Evalueringskultur 

 
 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

 

Hvordan kan vi få lidt mere liv i vores evalueringer? Vi er rigtig gode til: ”Det gik fint det gør vi 

igen” Men hvad lærer vi egentlig af det? 

 

 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 

andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago-

giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 

dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

 

Hvordan kan I forestille jer, at en sådan ”dokumentation” kan se ud? 

 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 
 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentationsog evalueringspraksis i den pædagogi-

ske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende 

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

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 pæda-

gogiske 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. 

 

 

Det overordnede formål med evalueringen skal være at blive klogere på, hvordan vi kan udvikle 
vores læringsmiljø, så børnene kan udvikle sig i læringsmiljøet. På den måde kan evalueringen 
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danne afsæt for, at vi kan arbejde med vores praksis, så vi kan styrke dagtilbuddets læringsmiljø 
og hermed trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 

 

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 evaluerings-

kultur i hverdagen.  

 
>Skriv her.<  

For at styrke vores naturbørnehaves særlige profil og kultur må vi konstant lære af vores erfarin-

ger. Det gøres bedst i et miljø, der er præget af tryghed og respekt, men hvor man også har modet 

til at udfordre hinanden.  

 

 

 

Præsentation af metode til hvordan vi løbende kan dokumenterer og evaluerer vores pædagogiske 

arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål. 
 


