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SCT. Pauls Sogns menighedsbørnehaves Principplan   red.2014 
 
 

Vores børnehave - præsentation 
Sct. Pauls sogns menighedsbørnehave er en del af Børnehuset Teaterbørn og sct. Pauls, 
en selvejende institution under menighedernes Daginstitutioner, der har 
driftsoverenskomst med Københavns kommune. 
Dette betyder at den fælles bestyrelse er den ansættende myndighed i forhold til 
børnehavens ledelse, og de godkender den overordnede linje i det pædagogiske arbejde. 
Vores børnehave ligger i Nyboderkvarteret, som er et meget stille og hyggeligt kvarter, 
nærmere betegnet Fredericiagade. Vi er omkranset af skønne parker, legepladser og 
museer som vi udforsker på kryds og tværs. Vi er 24 børn og 4 voksne – 3 pædagoger og 
en medhjælper. 
Her er en rar og familiær atmosfære, vi lærer hinanden godt at kende da vi ikke er så 
mange. Vi lægger vægt på at det er børnenes sted og at de føler et ejerskab til 
børnehaven. 
 
 
 

 
 
-på vej 
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Traditioner 
Vi har nogle årstidstraditioner i børnehaven, som Julefest, fastelavnsfest i sct. Pauls 
kirke, Sommerfest, afslutningsfest for skolebørnene og koloni mm. Traditioner tager vi  
op fra gang til gang for at vurdere om begivenhederne og formen stadig er relevant. 
 

 
 

De fælles rammer 
Sct. Pauls børnehave har en normering på 24 børn med en aldersspredning fra 3-6 år, 3 
pædagoger og en medhjælper. Vi har prioriteret at være tre pædagoger, da vi mener at 
det giver de bedste betingelser for at skabe en god ramme for pædagogisk udvikling. 
Børnene og familierne, der mødes i børnehaven kommer fra lokalområdet, men også 
andre dele af byen; f.eks. Nørrebro, Østerbro og Christianshavn. Børnegruppen er 
forskellig sammensat; de børn og familier, der mødes i børnehaven kommer med hver 
deres unikke blanding af sprog , adfærd og normer, alle – uanset hvor ens vi virker har 
sin særlige måde at vise kærlighed på, danne relationer og indgå i sociale 
sammenhænge. Når barnet begynder i børnehaven bliver det og dets familie en del af en 
ny kultur hvor man møder andre mennesker med andre vaner. I forhold til vuggestuen 
eller dagplejen agerer barnet mere selvstændigt her og afprøver nye væremåder. 
Forældrene har ikke længere den samme” kontrol” over barnet i dette møde med den 
store verden, dette kan virke overvældende – men det er vores fornemme opgave at 
tilbyde de trygge rammer at afprøve, udforske og gro i. 
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Vores børnehaves grundlæggende værdier, holdninger og syn 
på børn 
 
Vi har i børnehavens personalegruppe arbejdet med værdigrundlaget og har diskuteret 
værdier, menneskesyn og holdninger i forhold til at arbejde med børn. Vi er kommet 
frem til disse fem værdi-ord: 
 
rummelighed       ligeværd       integritet        nærvær         meningsfuldhed   
 
 
Rummelighed: Vi har valgt begrebet rummelighed, da vi mener at i mødet med et andet 
menneske, er det væsentligt at skabe plads til den enkeltes behov, udtryk, udfoldelse og 
møde barnets/hinandens udsagn med åbenhed. Det betyder rent praktisk at vi arbejder 
ud fra muligheder frem for begrænsninger, og at vi vil møde de enkelte børns ønsker og 
behov med nysgerrighed og at vi støtter dem i at realisere disse.  
Rummelighed er også, at et barn får plads til at være i sine følelsers magt – dvs. at der 
skal være plads til at reagere. 
 
Ligeværd: I dette ord ligger der en klar stillingtagen til at vi som mennesker er lige 
meget værd. Vi har hver især retten til at give vores mening til kende, samt at de 
ressourcer vi har at handle med er vigtige og uundværlige for den sammenhæng vi 
befinder os i. Kort sagt, at vi hver især gør en forskel og sætter vores præg på livet i 
børnehaven. 
 
Integritet: Selvstændighed, ukrænkelighed. 
Disse 2 ord står som synonymer for ordet integritet. For at støtte et barn i dets udvikling 
mener vi, at det er vigtigt, at barnet føler sig set, hørt og respekteret. At barnets forsøg 
på dels at afgrænse sig og dels at udfolde sig bliver støttet.  
Dvs. at barnet op igennem sin opvækst har en drift i f.h.t. at selvstændiggøre sig, at 
opleve sig selv som et tænkende og handlende individ. Samtidig har barnet et behov for 
at værne om sin privatsfære, og at definere sig selv igennem denne.  
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Nærvær: Vi definerer nærvær, som at være engageret og aktiv i samværet med 
hinanden. 
Vi synes som udgangspunkt at børnene i sig selv er nærværende og opslugte af de ting de 
gør, men vores rolle er at hjælpe med og fastholde dette nærvær. De voksne skal være 
deltagende i børnenes leg og udvikling, for at møde dem hvor de er. 
Ved vores engagement og nysgerrighed viser vi børnene at vi vil dem og tager dem, 
deres lege og ideer alvorligt. Vi prioriterer at vi kan fordybe os i et barns tilstand og 
drage omsorg for det. Det betyder også, at vi vælger at gribe og forfølge en ide eller 
leg, som er opstået blandt en gruppe børn. 
 
Meningsfuldhed: Er vigtigt fordi det enkelte barn skal opleve, at der er en sammenhæng 
mellem dets ønsker og behov, og det barnet foretager sig, eller er en del af. 
Man taler om at virksomhed; leg og anden aktivitet dvs. summen af handlinger, altid har 
motiv – behov og mål – tilfredsstillelse af behov. For at kunne udøve tilfredsstillende og 
meningsfuld virksomhed, må der være en sammenhæng. (Vygotsky) 
Det kan være at spise når man er sulten, men også at vi beskæftiger os med ting som er 
opstået blandt børnene. 
Det handler om at børnene erkender kropsligt, sanseligt og sprogligt, at det giver dem 
mening at undersøge og lære sådan.  
Som voksne må vi støtte børnene i deres ideer, stimulere dem til at udføre dem, og 
være med til at udvikle dem – og være med til at holde fast i sammenhængen; vende 
tilbage til udgangspunktet, bidrage med nye perspektiver, kæde relevante ideer sammen 
og være tovholder. 
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Grundlæggende principper for det pædagogiske arbejde. 
 
Som et grundlæggende princip har vi anerkendelse. Anerkendelse i relationen, 
anerkendelse i kommunikationen, anerkendelse i mødet, forståelsen, handlingen og i 
samværet mellemmenneskeligt. 
 
Et andet princip er udvikling igennem leg, i legen er barnet selvbestemmende og 
selvforvaltende. Det kan udtrykke sine problemer (symbolsk) og bearbejde dem. Det kan 
iscenesætte oplevelser fra virkeligheden og via gentagelsen indøve en forståelse. Det 
udvikler sin krop, sin sociale forståelse, sine følelser, sit intellekt, sit sprog, sin fantasi 
og kreativitet. Det hele barn udvikles.( Jerlang 1993, barnets udvikling -en helhed) 
 
Et sidste princip er en meget bevidst prioritering af rammer og ressourcer i f.h.t. 
ovenstående, at igennem refleksion, kommunikation og samarbejde, at opnå de bedst 
mulige betingelser for både børn og voksne i børnehaven.  
Dette kræver en villighed for udvikling, en villighed for dialog og en evne til, at 
engagere sig og at have empati overfor andre mennesker. 
 
For at uddybe de 3 beskrevne principper vil vi benytte os af Berit Bae og hendes 
fortolkning af anerkendende relationer, beskrevet i en artikel, der hedder Voksnes 
definitionsmagt og børns selvoplevelse. 
Vi vil også beskrive vigtigheden af børns leg, inspireret af Espen Jerlangs Barnets 
udvikling - en helhed. 
Sidst vil vi uddybe det sidste princip ud fra vores erfaringer og de værdiord vi har 
beskrevet her i principplanen. 
 

 
 

Anerkendelse 
For at kunne agere anerkendende er det vigtigt at vi ser hinanden ligeværdigt, at vi som 
voksne er opmærksomme på den magt-forskydning der er i voksen/barn relationen, at vi 
kan acceptere at børnene er eksperter på deres egne oplevelser, følelser og deres egne 
udtryk, det være sig verbalt eller når de udtrykker sig igennem deres kreativitet, at vi 
ikke overtager deres oplevelser, erfaringer og har en grundlæggende ide om at det er os 
voksne der skal forme og iscenesætte børnene. Det er ikke nok at vi accepterer det i 
tanken, vi skal vise det igennem vores handlinger og igennem vores dialog med børnene; 
  “Centralt i dialektisk relationsteori er, at mennesker er gensidigt afhængige 
af hinanden. Centralt i denne tankegang er, at vi kun bliver bevidste om os selv og 
bliver selvstændige, ved at blive anerkendt af den anden. I dette princip er altså et 
paradoks: det er gennem vores afhængighed af andre vi har mulighed for at blive 
autonome”. (fra Berit Baes tekst, 1996)   
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Det er vigtigt, at den voksne opfatter sig selv og sine omgivelser som noget der er i 
bevægelse og ikke noget statisk, for derved kommer man let til at fastholde børn og 
kolleger og ikke give plads til udvikling. Man bør derfor forholde sig åbent og afventende 
og spørgende.  
 
 Leg 
Her vil vi beskrive hvordan børn bruger leg, og hvorfor vi vælger at prioritere legen så 
højt. 
Igennem leg erobrer barnet sin omverden, barnet forsøger at forstå det som sker i dets 
omgivelser, ved at lege dem ud. Ifølge Piaget, udviklingspsykolog, er det vigtigt at 
respektere børnene i deres frie leg, fordi barnet selv erobrer sin udvikling.  
Piaget mener at barnets erkendelse udvikles igennem leg, dette sker på 2 forskellige 
måder, dels ved at barnet imiterer sin omverden, sine forældre, i sine lege.  
Barnet oplever noget nyt, som det undersøger ved at imitere det i sin leg, barnet 
forsøger at tilpasse sig det og revidere sin opfattelse så den passer til det nytilegnede. 
Efter barnet har bearbejdet det nytilegnede, dvs. bringer det ind i sine lege, begynder 
barnet så at tilpasse det til sin verden og sin forståelse af samme. Når de 2 ovenstående 
måder går op i en højere helhed er der ifølge Piaget tale om en aktiv 
erkendelsesudvikling. 
 

 
 

En anden facet af legen, er at børnenes kommunikation bliver udviklet i sammenhæng 
med legene, der er roller der skal fordeles, der er scenarier der skal beskrives, der er 
hele dialogen omkring hvilke rekvisitter, der skal bruges, forhandlinger og 
kompromisser. 

 
Det er i legen at barnet kan være selvforvaltende, hvor det er barnets præmisser der er 
rammen. Den ramme barnet ellers lever i - både i hjemmet og i institutionen, en verden 
hvor mange ting skal gå op i en højere helhed - ophæves. Det er barnets egen viden, 
erfaringer, ressourcer der centralt. 
I vores dagligdag forsøger vi at prioritere dette højt, dvs. vi i vores struktur skaber 
pladsen til at børnene kan udforske sig selv og hinanden i et tempo der giver mening for 
den enkelte. 
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Da vi vægter legen højt, afbryder eller forstyrrer vi ikke børnene i legen, medmindre vi 
vurderer, at der er behov for hjælp til konfliktløsning eller behov for en ordstyrer ved 
forhandling om roller. 
 
 

               
 
 
Funktionsopdelt praksis 
   
Det sidste princip vi omtaler, er måske ligeså meget en metode som det er et princip. 
Metode fordi vi til dels har bygget vores struktur op i forhold til de rum vi har, og fordi vi 
overordnet mener, at det er vigtigt at skabe en fysisk ramme børnene kan navigere i, at 
de kan lade sig inspirere af de muligheder der findes i rummene, at de kan vælge til og 
fra i f.h.t. deres behov. Det principielle består i at vi arbejder med muligheder frem for 
begrænsninger. Det betyder at alle ideer, lyster og forslag bliver hilst velkommen – vi 
forsøger så at imødekomme disse, i forhold til den daglige planlægning. 
 
Køkken: Vi har inddelt de rum, som er i institutionen funktionelt, dvs. der er rum til 
forskellige aktiviteter. 
I vores køkken, hvor vi jo spiser, har vi mere stille aktiviter som f. eks legoklodser, spil, 
historielæsning, massage. Det er et rum hvor man kan trække sig tilbage, vegetere lidt 
over sig selv og få en snak. Der er altid en voksen tilstede i køkkenet, når det er åbent. 

 

 
 
Tumleren: Vi har et rum til de meget fysiske lege, tumlerummet hvor man kan svinge 
sig, hoppe boltre sig og bygge huler og meget andet vildt. Rummet har forskellige 
gymnastik redskaber mm. 
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Legerum: Vi har et rum hvor der er plads til at lege konstruktionslege, dvs. at rummet 
kan byde på legetøj, hvor man kan konstruere sin egen verden og invitere andre med 
eller hvis behovet er at man styrer sin leg alene, er pladsen der også til det. I dette rum 
er der altid en voksen, til at støtte og inspirere. 
Der er et rum, hvor børnene ofte leger rollelege, med dukker, figurer klæder sig ud, 
altså et rum hvor man kan bygge sine lege op omkring sin egen person. 
 
Værksted: Vi har også et værksted, hvor børnene kan udfolde her kan man save, hamre, 
lime med limpistoler, bygge, male, klippe osv.  
 

 
 

Den voksnes funktion i rummet: For at kunne skabe overskuelighed i rummet er det 
vigtigt at den voksne er stationært i rummet, er nærværende og aktiv i det. At den 
voksne har overblikket, sådan at man dels kan støtte de lege/aktiviteter, som børnene 
selv begynder, og starte aktiviteter op for de børn, som har brug for støtte til at sætte 
noget i gang og fastholde aktiviteten/legen, at den voksne er igangsætter. 
Barnet har måske også brug for støtte til at nærme sig en allerede eksisterende leg, 
altså konkret en hjælp til at spørge om man må være med, og til at klare en eventuel 
afvisning. 
Det er også den voksnes ansvar at tydeliggøre en kultur i rummet, at sætte en dagsorden 
for, hvordan man agerer her. Dette gør vi for at det enkeltes barn kan føle sig tryg. 
Som udgangspunkt vælger børnene selv hvor de vil være, og de har en stor indflydelse 
på hvad der kan bygges op i det rum de er i, hvis det er inden for den ramme 
omgivelserne giver plads til. Den voksne forsøger at vejlede i forhold til hvordan 
børnene kan realisere deres ideer. 
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Mad og sukker  
I vores børnehave har vi altid været glade for mad. Både at tilberede maden, røre ved 
og dufte til råvarerne, købe ind og planlægge menuen. Det er dejligt at være sammen 
om at lave mad og også at spise den sammen sidenhen. Derfor er det også en ting vi 
sætter pris på som pædagogisk aktivitet. 
Til daglig har børnene madpakker med. Det er vores erfaring at det fungerer godt. 
Børnene bliver glade for det mor eller far har pakket til dem, og de får lige præcis det 
de kan lide og kender hjemmefra. Vi varmer også gerne retter i mikroovnen. Madpakken 
skaber en rød tråd til hjemmet, og her har forældrene mulighed for at præge deres 
barns madvaner. 
Vi spiser i grupper, vi går op i køkkenet med dem man nu leger med, og efterhånden 
som man bliver sulten og spiser og sludrer. De voksne sørger for at alle får spist, vi 
hjælper dem der ikke lige synes de er sultne. Vi lægger vægt på en rar atmosfære og 
søger at lave aftaler med børnene om mad og spisning. 
 
I børnehaven nyder vi sukker og søde sager. Det kan være i forbindelse med fødselsdag, 
at vi får kage, eller én har en anledning til at dele flødeboller ud. Det kan også være et 
stykke chokolade på vej hjem fra skovturen, eller is på en varm sommerdag. Måske 
har Viktor taget et bolche med til sin bedste ven Anker, eller nogle børn har fået den 
ide, at bage en kage...  Sukker må vi gerne få, men de voksne i børnehaven sørger for, 
at børnene først og fremmest er mætte af rigtig mad, og for, at det giver mening.  
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Dagtilbuddets læreplan 
 
-præsentation af den børnegruppe læreplanen gælder 
Aldersgruppe samt gruppedannelse: Børnene er fra 3-6 år. Vi arbejder ikke med at dele 
børneme op i faste grupper. Med hensyn til begrebet ”børnegruppe”, definerer vi ikke 
”gruppe” som en fast størrelse; men som en dynamisk. Deres egne relationer til 
hinanden gør, at der er en opdeling, men den eksisterer mere på børnenes egne 
præmisser. Opdelingen sker, når børnene vælger, hvem de har lyst til at lege med, eller 
hvem det kunne være rart at tage på tur med mm. Andre gange sker opdelingen 
udelukkende ved valg af aktiviteten, dvs. den aktivitet der er sat i gang af en voksen. 
Det kan være en aktivitet  på værkstedet, hvor det er den voksne, som har været 
primusmotor eller det kan være aldersopdelt gruppe f.eks ”storegruppe”. Ligesom 
aldersopdeling kan vi også have projektgrupper f.eks hvor vi arbejder med sprog eller 
aktiviteter, vi skønner kunne være godt for nogle bestemte børn.  
 

 
  
             

 
 
 
Læringsmiljø 
Vi ønsker at skabe et åbent, inspirerende og dynamisk miljø hvor børnene er aktive i 
egen læring. Ting som børnene skal bruge i deres leg og aktiviteter skal være 
tilgængelige, og det skal være overskueligt og tematisk gennemskueligt for børnene, 
hvor de kan finde sagerne. Ind Ligeledes skal det være tydeligt i indretningen hvilke ting 
børnene selv kan tage og hvilke ting de skal bede om hjælp til at bruge. Vi bestræber os 
meget på at indretningen er inspirerende og at rummene udstråler intentionalitet i 
forhold til hvordan de kan bruges. 

 
Metode – spor ; at opsamle hvad der er spændende blandt børnene i en given periode –  
Vores udgangspunkt for pædagogikken i børnehaven er at der skal være plads og 
spillerum for det enkelte barn og dets behov, ligesom det enkelte barn også er en del af 
den fælles kultur. Derfor er det oplagt at arbejde med ”spor” som en af metoderne. Det 
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betyder at man bruger tid på at registrere, observere og reflektere over børnenes lege 
og aktiviteter og deres bevæggrunde for det de foretager sig, samt mulighederne i det. 
 

 
 
Det gøres igennem dokumentation, - vi har et kamera hvor vi løbende tager billeder af 
lege, legesager, relevante situationer samt under ture og værkstedsprojekter. 
Nogle billeder bliver sat ind i vores dokumentationsbog om livet i børnehaven. Den søger 
vi at lave sammen med børnene, de tegner og kommenterer billederne. Vi skriver 
brudstykker af dialoger eller sange der er forbundet med billederne. Vi kan også samle 
materiale ind fra en begivenhed, for eksempel ingredienser til en heksegryde børnene 
har blandet, og klistrer det ind i bogen. 
Vi laver også udstillinger af de ting børnene har skabt i værkstedet og har planer om at 
udstille lege og legetøj fra vigtige lege… 
Denne dokumentation, samt beretninger fra personalet, kan vi bruge på vores 
personalemøder for at se på og undersøge om der er temaer hos børnene der går igen, 
og kunne være gode at arbejde med. 
Hele processen omkring spor og dokumentation er en bevidstgørelse af det der foregår i 
børnehaven.  
En bevidstgørelse og manifestation for børnene selv der ”genoplever” en situation og 
kan forholde sig til den på ny, give feedback og stille forslag til opfølgende aktiviteter. 
Dokumentationen kan også virke som fastholdelse af en proces vi er i gang med, en idé-
udvikler; ”skal vi ikke gøre det igen? Men denne gang herovre osv.” 
 
For det pædagogiske personale kan dokumentationsmateriale anvendes til at fortælle 
om hvad børnene er optaget af, men også til at reflektere over den pædagogiske 
praksis, ” kan i huske det, det var sjovt men hvorfor gjorde vi egentlig ikke sådan?..” 
Det er en måde for personalet at blive bevidste og vælge fokus på. 
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I forhold til forældrene kan dokumentation bruges til at give et indblik i 
”børnehavelivet”. Et billede eller en genstand kan være udgangspunktet for en samtale 
mellem barn og forælder om, hvad der skete her osv. 
 
 

                                        
 
 

Dokumentation kan være igangsættende for en dialog eller fortælling, men aldrig 
erstatte denne, eller give et dækkende billede af hvad der foregår i børnehave. 
Skildringen er altid subjektiv og rettet mod noget bestemt.   
Det er en pædagogisk opgave at søge at fange visse børns interesse og finde ud af hvad 
der tænder og engagerer dem, således at det bliver deres projekt og de går ind idet med 
en ægte interesse. 
 
Vi er som personalegruppe i gang med denne udvikling men arbejder hen imod at bruge 
sporarbejde mere struktureret og få det arbejdet ind i vores pædagogiske dagligdag og 
virke, da vi stadig skal afklare principper og rammer for hvordan vi arbejder med 
sporindsamling og dokumentation.  
 
 
 
-afklaring af vores forståelse af læringsbegrebet. Konkrete eks. 
I pjecen ”I gang med læreplaner” udgivet af ministeriet for familie- og 
forbrugeranliggender” blandt andre, skriver Birgitte Møller om Læringsbegrebet: 
”læring er en forandringsproces, der fremmer tilegnelsen af nye kompetencer. Det kan 
for eksempel dreje sig om viden, holdninger eller færdigheder. Læring kan ses som en 
proces, hvor barnet som en aktiv part skaber sin egen læring, alene eller sammen med 
andre i et spontant eller planlagt læringsrum. Begreberne læring og udvikling går hånd 
i hånd.” 
Endvidere siges det: ”børn lærer gennem sansning, følelser og aktiv handlen og ved at 
iagttage og imitere andre børn og voksne.”… ”Den voksnes rolle er: at tilpasse graden 
af involvering, aktivitet og anerkendelse til barnets bestræbelser” 
At lære vil sige at gøre erfaringer – oplevelser som bearbejdes. Ud over barnets egen 
aktivitet er det ofte nødvendigt med positivt samspil fra andre. – Espen Jerlang 
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Disse forklaringer skiller begrebet læring fra ”indlæring” der omhandler en tilrettelagt 
situation hvor den voksne har fastlagt målet. Læring finder sted når barnet har et motiv, 
eller en ægte interesse og medvirken i det der foregår. 
Netop fordi børn lærer gennem erfaringer, sansemæssige, sproglige og kropslige, foregår 
læreprocesser på mange planer. 
 

 
 

Børn lærer gennem leg, om end det ikke er en bevidst eller på nogen måde styret proces 
afprøver barnet sig selv i forhold til andre, tilegner sig ny viden og færdigheder gennem 
legen. 
Espen Jerlang skiller leg fra læring ved at sige at ”læring” som fagbegreb betyder, at 
den, som lærer, er sig det bevidst, og at der er læremotiv, dvs. et ønske om at lære 
noget bestemt bag handlingen. 
Denne definition på læring, er meget rettet mod at det som læres er noget bestemt, en 
fast størrelse som skal integreres hos et menneske. Vi er meget enige med E. Jerlang når 
han taler om læring som erfaringer der bearbejdes, men det som læres; kundskab 
forstår vi som noget dynamisk. 
H. Lenz Taguchi beskriver og udvikler dette dynamiske kundskabssyn ud fra italiensk 
pædagogisk tænkning og nordisk praksis i bogen Dokumentation som pædagogisk 
refleksion. 
Hun Skriver: ”Kundskaben – det vi skal lære er ikke en fast størrelse, det er det, der 
opstår mellem os.” endvidere siges det: 
 ”Vi bliver til i relation til verden og i relation til hinanden. Der findes ingen anden 
kundskab end den vi konstruerer sammen. Kundskab findes ikke kun i individets hoved 
men den skabes og defineres i samspillet mellem os” (Gergen og Gergen) 
”ord og begreber skabes med det formål at kommunikere noget. Alle vore handlinger og 
al vor kundskab konstrueres med det formål at skabe konsekvens for os i vort samfund 
og vores fælles liv” (Cherryholmes, 88)- Det vi som personer gør, får mening og er 
rettet mod den sociale kontekst vi befinder os i… 
Disse citater for at understrege at der er mulighed for læring i næsten alle situationer, 
at det som læres – kundskab, er noget dynamisk, noget vi erfarer sammen med andre. 
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Det er oftest også med andre vi reflekterer over oplevelser. Vi ønsker at påvirke og 
bidrage til de sociale rammer vi befinder os i. 
 
Leg og læring 
Legen er også en kilde til at gøre erfaringer som bearbejdes, blot er den ikke 
voksenstyret. Hvilket barn har ikke et mål når det leger? Bevidstheden opstår undervejs i 
legen – den er ofte slutningen eller meningen i legen. I legen indgår ofte problemløsning 
og afprøvning af teorier, teorier der tager sit udgangspunkt i fantasi men giver 
håndgribelige erfaringer. – L Taguchi. 
Igennem mødet med andre børn og voksne og den dialog der opstår, tilegner barnet sig 
redskaber til på egen hånd at indgå i en dialog. Det kan være ved løsning af konflikter 
børnene imellem, eller det kan være når barnet skal have hjælp til at forklare sig. 
Gennem gentagelse af det sagte får børnene mulighed for at reflektere over situationen 
og der åbnes måske nye muligheder. 
 

 
 

Børnene lærer igennem deres sanser, det de mærker når de laver mad eller leger med 
vand, men også når de skaber ting selv; bygger små skulpturer, landskaber, maler eller 
skaber andre ting i værkstedet. De reflekterer også over det de har skabt, når det 
opleves visuelt. 
Når vi taler om læringsbegrebet i forhold til børnehavebarnet,  
er det væsentligt, at vi ikke opfatter læring som en ren intellektuel proces. Merleau-
Ponty (fransk filosof): ”Indlæring er et samspil mellem kroppen og omverdenen og ikke 
en ren intellektuel proces. Det handler om, at kroppen erobrer verden og indlemmer 
verden i sig selv.” kundskab og læring er altså ikke et spørgsmål om tankeproces alene, 
men om en gennemlevet erfaring, forståelse af omverdenen gennem kroppen. Det er 
også begrebsudvikling, altså at barnet kan knytte erfaringer og konkret viden til et ord. 
Børnene i børnehaven elsker at lege med vand, hælde, opleve vandet der løber, hvordan 
det føles, hvad kan vandet – hvad kan jeg med vandet… Vand bliver et begreb og ikke 
bare et ord. 
Dermed er mulighed for læring tilstede det meste af tiden, det handler om måden vi 
griber den, samler spor og holder fast i ideer og temaer når der er grobund for det. Vi 
ønsker derfor at skabe gode rammer for børnenes leg og eksperimenteren, samtidig med 
at vi udfordrer dem som personer og giver dem mulighed for at møde udfordringer i det 
hele taget. På den måde mener vi at læringen veksler mellem at være spontan og mere 
planlagt. Desuden er det vigtigt at forskellige personer med forskellige vinkler sætter 
dagsordenen i forhold til projekter (mangfoldighed i målsættere – P. Hviid), da man på 
denne måde opnår alsidige ”læringsmål”. 
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Vores beskrivelse af de 6 læringsmål: 
1.alsidig personlig udvikling – 
Når man taler om personlig udvikling kommer man ikke uden om identitetsbegrebet. 
Psykolog H. Maturanas og sociolog K. Gergen har banet vejen for en opfattelse af 
identitet som noget dynamisk, der hele tiden er i udvikling og forandres i forhold til de 
konstellationer, situationer og rammer det befinder sig i. Mennesket er frem for alt 
socialt og skaber sig selv i forhold til andre, det definerer sig i forhold til andre, spejler 
sig og afgrænser sig. 
At identiteten er dynamisk og foranderlig betyder ikke at den er fuldkommen flydende, 
en person er også sin historie, de fortællinger, der er om en selv, som man selv og andre 
fortæller. Identiteten er med andre ord narrativ. 
 

 
 

Med dette syn på identitet, er det for den enkelte vigtigt at kunne finde sig selv og 
mærke sig selv i en social sammenhæng. At udvikle redskaber, til at kunne sige ja og nej 
til andre, ud fra egne behov, og med tiden at kunne rumme andres behov. 
Vi tror på at ved at støtte og imødekomme barnet i dets ønsker og behov, så vidt det er 
muligt og ved at tage det alvorligt i tale og handling, opbygges der hos barnet mod til at 
udtrykke og være sig selv. 
  
Barnet Bliver en aktiv fortæller af sig selv. Det betyder at målene for personlig udvikling 
i vores øjne må være at børnene udvikler så mange måder at udtrykke sig på som 
muligt. At barnet med inspiration og støtte fra de voksne, får mulighed for at udvikle de 
ressourcer det har, det kan være i leg, sprogligt, kreativt og skabende, at vi skaber 
plads til barnets egen fortælling om sig selv. 
Det betyder konkret at man udvikler flere sider at byde ind med i forhold til leg, at vide 
hvad man har lyst til. At kunne afgrænse sig og åbne sig i forhold til andre…  
Det gælder om at Jo flere forskellige lege, aktiviteter og sociale sammensætninger 
barnet bliver del i, des flere personlige udtryksmuligheder og spillerum opnår barnet. 
Det mestrer flere ”sprog” og situationer, hvilket giver barnet flere personlige 
handlemuligheder og ikke fastlåst i stereotype roller. Dette er en proces 
børnehavebarnet gennemgår og må støttes i, og skal være baseret på barnets frie valg. 
Når barnet begynder i børnehaven vil det ofte have brug for nærhed fra de voksne, 
tryghed, rammer og hjælp til at vælge og blive i en leg og aktivitet. Efterhånden vil det 
oparbejde en større sikkerhed på egne beslutninger og valg og i højere grad være i stand 
til selv at skabe rammerne for legen og samværet og selv være med til at sætte 
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dagsordenen for børnehavelivet. Det er denne udvikling mod selvstændighed vi ønsker at 
styrke. 

 

 
 
Selvstændigheden viser sig også i form af at kunne klare ting selv – hente madpakke, 
tage sko på, hjælpe andre osv. 
Når vi taler om at støtte barnet i den udvikling det er i gang med, er det for eksempel at 
når barnet viser interesse for at male eller bygge hus til sin bamse griber vi denne 
interesse og giver plads til et projekt omkring dette i værkstedet.  
 
Det kan eksempelvis være en stor ting for det lille barn selv at skulle tage stilling til om 
det vil med på en tur og det er væsentligt at vi giver plads til dette valg og respekterer 
en beslutning hvis vi har givet en valgmulighed. Der kan være spørgsmål som: ”tør jeg gå 
med ud et sted jeg ikke kender?”, ”skal min bedste ven med?” Det kan være spørgsmål 
om hvorvidt barnet kan gøre sig gældende blandt denne gruppe børn og mange andre 
overvejelser som er vigtige at få frem, hvis vi som voksne skal hjælpe med at klare det 
og barnet skal føle at det kan være trygt. Barnet skal kunne stole på at de voksne tager 
overvejelserne alvorligt.  
Ved at barnet får lov i eget tempo at være med bliver det barnets egen beslutning og 
der dannes et grundlag for at barnet tør give sig i kast med nye udfordringer. 
 
Det kan også være at et barn har svært ved at rumme et andet barn i legen, her kan vi 
gå ind og lege med og hjælpe med finde en måde de to kan lege sammen, eller hvis vi 
vurderer situationen anderledes; at det respekteres at et barn ønsker at lege uden den 
anden…. Altså at vi ved voksen tilstedeværelse er med i dialogen og prøver at skabe 
plads til begge børns meninger og løsningsforslag. 
 
 
2.sociale kompetencer; handler om at arbejde med  de kompetencer et barn skal 
bruge, for at blive en del af en social konstruktion; en gruppe af venner, og hele 
børnehaven. I børnehavetiden udvikler barnet sig for alvor socialt og skal derfor udvikle 
de redskaber det skal bruge når barnet skal lege med nye børn; at kunne indgå i 
forskellige konstruktioner og lege, skifte roller og plads i et hierarki. ”Børn er venner 
fordi de gør noget sammen” – Margaret Klepstad Færevaag om samspil i bogen: Tras – 
en håndbog. Envidere hedder det: ”I to-treårsalderen er samværet med andre 
grundlaget for indlæringen af ord. Barnet lærer, at handlinger og genstande hører 
sammen på bestemte måder. Nysgerrighed udvikles og tilfredsstilles videre frem 
gennem samværet, og barnet får svar på sine spørgsmål.  I treårsalderen er børn 
sammen i leg, som er mere handlingsorienteret end af sproglig karakter(parallel 
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leg). Børn begynder da at se sig selv i relation til andre, de viser stadig større 
interesse for andre. De oplever det som noget positivt at være sammen med andre 
børn, og gennem samspil lærer de af hinanden. De lærer at tage hensyn til og 
forstå hinanden. På baggrund heraf udvikles fælles leg. Tidligt i udviklingen er det 
en form for fælles leg, at børnene gør de samme ting og af og til supplerer 
hinandens leg. Fx kan de køre med hver sin bil, tage hensyn til hinanden ved ikke at 
støde sammen, blive enige om at parkere samme sted osv.” 
 
  Børnene er i en proces, hvor de lærer at kunne se ud over sig selv, føle empati, 
forklare sig, forhandle og løse konflikter. Dette er en lang proces, der for tager alvor 
fart når det 3 årige barn bryder ud af sin skal og bliver tændt af en drift til at lege med 
en eller flere ny og spændende venner. Nogle gange ved de endnu ikke rigtig ”hvordan 
man kan lege” andre gange vil den man så brændende vil lege med ikke lege med en. 
Det kan være svært for de små børn at få deres umiddelbare legeønsker opfyldt, - der er 
mange krøller der skal hjælpes med og skabes rammer for af de voksne, - det kan være 
at den voksne i begyndelsen afprøver nogle lege som f.eks. at bygge togbane eller hvad 
man tænker der passer godt til netop disse børn. Det er vigtigt at børnene får mulighed 
for at afprøve forskellige følelser og handlinger og får støtte til dialog i etableringen af 
de første venskaber og legerelationer, og at de voksne udviser respekt omkring barnets 
ønsker i fh.t. Hvem de vil lege med og hvordan. 
I treårs alderen leges også ”lade- som –om” leg der overvejende er knyttet til handling.  
”Evnen til at lege ”lade-som-om” – leg udvikles i sammenhæng med både 
talesproget og sprogforståelsen. ”…” videre:” ..legen/ samspillet og sproget 
påvirker hinanden.”…”Børn bruger sproget i legen til at uddele roller, forklare 
temaer og situationer og videreføre handlinger.- Tras  Om rollelege: ”Sprogets 
betydning bliver mere og mere fremtrædende i denne form for leg, fordi det at gøre 
noget sammen med andre bliver vigtigere end indholdet i legen. Gennem sproget 
opstår der en fælles forståelse mellem børnene. Dialogen bliver derfor en vigtig 
forudsætning for at opretholde samspillet.” I fire-femårsalderen udvikles regellege, 
der bestemmes af sociale spilleregler; ”Regellegen udvikles på baggrund af 
forhandlinger om hvordan legen skal være, og børnene må så forholde sig til de 
fælles etablerede regler. Dette stiller krav om, at barnet behersker både sproglige 
koder og sociale spilleregler i leg og omgang med andre.” -Tras 

 

 
 

Igennem børnehavealderen udvikler børnene deres sociale kompetencer kraftigt, og i 
denne proces indgår både stor lykke og store konflikter. Som pædagoger ønsker vi ikke 
at eliminere konflikterne; for det er netop i behandlingen disse situationer børnene 
tilegner sig nye erfaringer og viden i det sociale og måske udvikler deres kompetencer. 
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Derfor mener vi at det af og til kan være vigtigt at inddrage forældre i sociale 
hændelser blandt børnene, således at de kan støtte børnenes proces. 
Det betyder også at vi helst ikke arbejder med regelsæt om hvad man må eller ikke må, 
men prøver at fokusere på situationen og de enkeltes adfærd, ønsker og grænser, og 
støtter dem i at give udtryk for dette, gennem dialog. Vi mener dette giver større 
mening og ansvar frem for at sige:” man må ikke drille” osv.  
 
Børn med særlige behov – hvad vil det sige 
Alle børn er særlige… ja vi oplever faktisk at vi har mange børn der er særlige, eller er 
de fordi de får plads til at være særlige? Vi synes det er skønt, men har selvfølgelig 
fokus på at der er en fælles ramme hvor alle børnene skal kunne føle sig velkomne, sete 
og respekterede. Vi skaber sammen en fælles kultur, den skal gerne være rummelig men 
også rammesættende… 
Indimellem møder vi børn der er ekstra særlige, eller gør sig særligt bemærket ved 
deres adfærd, sprog udseende osv. Et barn der har en særlig adfærd kan have stor 
indvirkning på hele børnegruppen: de andre børn taler om vedkommende, giver 
vedkommende skylden for ting selvom de ikke er i børnehave, og problematikkerne kan 
blive store rent tankemæssigt og derfor er det vigtigt der bliver talt om det. Et udad 
reagerende barn kan blive genstand for andre børns frygt, selvom det aldrig har været 
”truende” overfor disse. Ligeledes kan de voksnes reaktioner i forhold til et udad 
reagerende barn virke voldsomme og skræmmende på andre børn. Derfor er det vigtigt 
at tale om disse ting og som voksne medvirke til at fastholde et realistisk og 
handlingsorienteret billede af situationen. De andre børn skal have redskaber til at takle 
det de ser og føle at de kan handle så de er trygge. Det er selvfølgelig først og fremmest 
en pædagogisk opgave, men kræver også social forståelse empati og deltagelse fra 
forældrene omkring. 
 

 
3.sproglig udvikling – Børnehavebarnets sproglige udvikling hænger sammen med den 
erkendelsesmæssige udvikling. Det handler om at kunne tale og udtale ord, at kunne 
udtrykke sine ønsker og behov verbalt og at lege med sproget. Det handler også om at 
uddybe sine begreber. 
 
Kommunikationen mellem mennesker foregår på mange planer, og sproget udvikles 
igennem vores relationer hele vores liv. Espen Jerlang taler om ”at være et myndigt 
menneske” - når man kan ”erhverve sig indsigt, og begrunde handlinger rationelt, uden 
at være underlagt følelsesmæssig tvang. Dette er kommunikativt set betingelsen for et 
menneskes selvforvaltning.” – Barnets udvikling – en helhed.(EJ) 
Evnen til at føre en diskussion, udvikles gennem samtalen, når emner problematiseres i 
forskellige talehandlinger. Der er tale om tre talehandlingstyper:  
 
Informative talehandlinger; her drejer det sig om hvorvidt noget er sandt eller ej, der 
spørges efter eksempler eller begrundelser. (hvad mener du med at han driller?  …er det 
sandt at jorden er rund?...)EJ 
 
De regulative talehandlinger: Her sigtes på at regulere handlinger. ”Hvorfor gør du det 
ikke selv?” ”Kan du ikke sige det til ham, i stedet for at slå…” Her udvikles den moralske 
diskussion, det handler om at retfærdiggøre handlinger og begrunde de normer der 
ligger bagved dette. (Du må ikke slå, du skal tale om det…) 
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De ekspressive talehandlinger: udtrykker følelser, vurderinger og holdninger. Egentlig 
ikke noget man kan diskutere, det handler nærmere om at nuancere følelsesudtryk. 
EJ 
At deltage i diskussioner om sandhed, retfærdighed og rette følelsesudtryk er med til at 
udvikle en øget selvbevidsthed. 
”Mennesket er disponeret for at udvikle sprog, og sproget er omvendt en betingelse for, 
at mennesket kan udvikle sig og udvikle et bevidst forhold til sin omverden. Barnets 
tidligste sprog er grundlæggende et middel til kontakt og forbundet med barnets hele 
udvikling. I løbet af barnets udvikling sker der en differentiering i flere forskellige og 
mere specifikke sprogfunktioner. Den sproglige adfærd adskilles efterhånden fra den 
øvrige almene adfærd og bliver til en særlig handleform, som bygger på et sprogsystem” 
(Vygotsky, 1976). 
Sproget udvikles på grundlag af de sociale relationer mellem mennesker, og om barnets 
sproglige udvikling, kan man opstille følgende mål: 
 
 
 
Barnet skal kunne bruge sproget  
     -    i kommunikationen i samarbejde og i udvikling med andre 

- Til at udtrykke sine følelser med 

- Som redskab for tænkningen og til at lære sin omverden at kende med 

- Til at udtrykke sine meninger og behov med, så det kan være med til at ændre sin 

situation.       L Klausen, G Hodal ”et sprog- flere sprog”  

 
Børnehavebarnets udvikling, - når barnet er fra tre til seks år -, er kendetegnet ved, at 
barnet begynder at rette sin opmærksomhed mod omverdenen og for alvor begynder at 
danne relationer med andre børn. Legen udvikler sig fra de mindre barns imitationslege, 
hvor sproget er underlagt handlingerne, til mere nuancerede lege hvor barnet skifter 
synsvinkel og skuer ud over sig selv, og sproget bliver styrende i legen. 
Børnene leger, på baggrund af de indtryk og oplevelser de har fra omverdenen – de 
voksnes handlinger -, ”virkeligheden er forbilledet og legen bliver en måde at tilegne sig 
verden på” Leontjev, 1977. Bateson peger på at barnet igennem legen kommenterer de 
voksnes adfærd. De anvender udtryk i legen, som de normalt ikke ville anvende i deres 
egen kommunikation, men ændrer stemmeføring, går ind og ud af rollerne, og træder ud 
for at aftale et legeforløb: ”så sagde vi at du var faren…” Børnene indgår efterhånden i 
mere stabile legerelationer og efterhånden også i større grupper. Sprogligt betyder det 
at de må” tilegne sig flere sproglige varianter” De relationer barnet indgår i, og de roller 
barnet har i grupperne, er afgørende for dets kommunikation og dets selvopfattelse.  I 
processen udvikler barnet sit sprog så det rummer stadig flere nuancer, ”såvel det 
verbale som nonverbale sprog”. De børn der har flest erfaringer, størst selvsikkerhed og 
det mest nuancerede sprog får hurtigt lederrollen i rollelegen. (Et sprog…, L Klausen og 
G. Hodal) 
Vi udvikler altså vores sprog i de sociale relationer vi indgår i, vi bruger sproget til at 
kommunikere med hinanden, forstå hinanden, til at udtrykke ønsker og behov, 
konfliktløsning, at tale om vores følelser. Vi erkender gennem sproget, vi definerer os 
selv gennem sproget, det betyder også at vi afgrænser os i forhold til andre. Via sproget 
kan vi udelukke andre eller invitere til dialog. 
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Børnene er i gang med at undersøge hvad de kan bruge sproget til, de tilegner sig og 
leger med sproget. De leger med udtale og betydninger.  De opdager at sprog kan tilhøre 
forskellige verdener, og de er ved at udforske de begreber ordene dækker over. Vores 
sprog refererer nødvendigvis til den virkelighed og de sociale konstruktioner vi er en del 
af, og derfor kan barnet ikke umiddelbart træde ind i de voksnes kommunikation. Hvis vi 
ønsker en ligeværdig kommunikation, må vi som voksne søge at indleve os i barnets 
perspektiv. Jürgen Habermas taler om ”den fordomsfrie samtale” og den 
undersøgende diskussion”, der bygger på at alle parter i kommunikationen må have 
samme muligheder for at benytte de tre talehandlinger, alle skal kunne oplyse, forklare, 
spørge… - der må være lighed. Ligeledes må alle have ret til at indlede og vedligeholde 
en samtale; frihed. Ideen om en kommunikation der ikke er underlagt anden tvang end 
den argumentet leverer, altså ikke er underlagt hierarki, magtforhold osv. er en utopisk 
tanke, men peger på idealet om en anerkendende kommunikation, hvor alle bliver hørt, 
respekteret og anerkendt. Det betyder i forhold til børnene at vi voksne har ansvaret for 
at bringe kommunikationen ned på børnenes plan så de kan deltage på deres præmisser. 
Italienske pædagogiske tænkere, Loris Malaguzzi og Gianni Rodari, taler om at det er 
vigtigt at børn kan tale frem for at lytte, at de kan finde deres egne ord og udtryk. 
Rodari:” – Al brug af alle ord til alle – det lyder godt og demokratisk. Ikke at alle skulle 
være kunstnere, men at ingen skulle være slaver”. Malaguzzi tilføjer: ”Alle ord skal 
multipliceres hundredefold med følelser, opdagelser og oplevelser. Hvad betyder regn 
for dig, for mig, for en blomst, for en gadefejer, for en bonde eller for et hav? Og 
hvornår?” 
 
 
4.krop og bevægelse  
– Børnehavebarnets motoriske udvikling er vigtig, og det handler både om muskelstyrke, 
smidighed, balance og at kunne mærke sin krop og dens behov og muligheder - at mestre 
og få magt over sin krop og få stimuleret sanserne så kroppen udvikler sig grov motorisk.  
I vores børnehave dyrkes dette især i tumlerummet, udendørs og når vi laver rytmik. 
Finmotorikken udvikles især når børnene arbejder i værkstedet eller laver mad, eller 
leger med lego eller dukker.   
 
Teoretisk baggrund 
For barnets sansemotoriske udvikling er målet et veludviklet sanseapparat, og et bredt 
bevægelsesrepertoire. Det er vigtigt for barnets videreudvikling til at blive et 
selvstændigt lille menneske med sprog, meninger, sociale relationer og personlighed-
fordi hver færdighed udvider barnets forståelse af og tro på sig selv. Det er kroppen som 
barnet oplever og sanser igennem, det er kroppen som omverdenen kan se, og det er i 
høj grad kroppens bevægelser, som er med til at sætte grænserne for barnets 
udfoldelsesmuligheder. I den nyere forskning, tillægges miljøet en  stor  betydning  for 
den motoriske udvikling, hvor man tidligere havde større fokus på det arvelige. I dag 
spiller kvaliteten af børns bevægelsesmuligheder en afgørende rolle.  
  ”Gode fysiske omgivelser samt opmuntring og instruktion fra voksne eller større 
børn er nødvendig for at lære og perfektionere de mange nye motoriske 
færdigheder som børnehavebarnet er i stand til.” ( Sigmundsson, H og Pedersen  
2000: Motorisk utvikling- nyere perspektiv på barns motorik) . 
  
 
I vores børnehave dyrkes dette på mange måder og vi arbejder på at øge børnenes 
nysgerrighed efter at opleve sig selv med sanserne, som i sig selv en stærk drivkraft for 
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bevægelse. Dette stimulerer sansemotorikken; følesansen, ligevægtssansen, 
stillingssansen og synssansen. Rum og retningsfornemmelsen bliver også udfordret. Da 
motivation og glæde er altafgørende for børns læring og livskvalitet, er det 
allervigtigste at børnene hos os får en masse succesoplevelser med deres egen krop. 
 
Bevægelse og leg  
sansemotorisk træning foregår på den nærliggende legeplads (vi har ikke vores egen) 
eller på ture i parker eller skov, som vi elsker at komme på.  Man må dog sige at 
tumlerummet i børnehaven er centralt – det er indrettet til fysisk udfoldelse. 
Tumleren egner sig i særdeleshed godt til leg hvor barnet kan mærke omgivelserne med 
sine hænder og fødder (følesansen) og hvor kroppen er i centrum for kontakt til de 
andre børn –der kan tumles og det er et meget attraktivt rum som indbyder til at give sig 
i kast med.. 
Rummet er indrettet med puder, trapez, gynge, tov, minitrampolin, ribber mm - man 
kan klatre op- hoppe ned, snurre rundt, have hovedet nedad, slå koldbøtter, gynge i tov 
mm. og dermed mærke sin egen muskelkraft (stillingsansen) eller synssansen til at 
vurdere underlaget , holde balancen med sine hænder og fødder og præcisere og justere 
øjnene (koordination) og ikke støde ind hinanden eller falde og slå sig.. Vi ser ofte de 
større børn lære de mindre ”tricks” i tumlerummet. Det ene barn instruerer det andet 
”kom gør sådan” mens vi voksne husker på at der er faldunderlag, at hovedet bliver 
bøjet rigtigt. Pludselig er der to som slår saltomortaler! 
Her er sanserne i spil og følelserne går tit højt i dette rum, hvilket kræver deltagelse og 
høj grad af styring så de ikke støder sammen eller oplever at der ikke bliver passet på 
dem. 
Vi har rytmik og yoga som også kunne kaldes gymnastik eller motoriktræning, hvor vi 
udfordrer /stimulerer og styrker kropsbevidstheden - kroppens fysiske grænser i forhold 
til omverdenen.  
 Der balanceres f.eks. på baner i forskellige niveauer, rulles rundt på gulvet som 
trilletrolde eller hoppes på et ben og kikkende på et punkt, eller vi er katte der skyder 
ryg og kaniner der hopper på alle fire med armene der bærer os. Her øges fornemmelsen 
af kroppens vægt/ tyngde. Vi flyver efter hinanden med en fart som flyvemaskiner og 
kikker godt efter de andre så vi ikke støder sammen.  
 Yogaøvelser flettes ind som en legende/mere rolig aktivitet for de største børn, hvor 
der afsluttes med afspænding eller massage. Her er bl.a. øvelser som vækker den indre 
kropsbevidsthed og vi inddrager åndedrættet som redskab til større balance/fokus/ 
koncentration.  
 
 

 
-her er det Bente der i mange år har lavet rytmik med børnene 
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Kropsbevidsthed - Massage: Vi har været på kursus i barn til barn massage (Svensk 
metode) og giver ugentlig tilbud om at børnene kan få massage. Det foregår i 
pausesituationer/puttesituationer og er ofte med til at støtte evt. tryghedsbehov og til 
at afgrænse et evt. ”over” energisk eller ”træt” barn, som har svært ved at lege med de 
mange børn og trænger til en pause eller lur. Børnene lærer også at give eller modtage 
massage til/af et andet børn. Det at lære kunne sige til og fra overfor om man har brug 
for at blive rørt eller ej er noget vi voksne kan støtte dem i. Vi skal støtte dem i at stole 
på deres egne sanser og behov. 
 

 
5.naturen og naturfænomener – 
Vi undersøger forskellige sammenhænge i naturen, teknikken eller livet i det hele taget, 
gennem ture, temaer og projekter. 
 Et tema opstår enten fra nogle børns store interesse eller fordi vi opdager noget nyt på 
en tur, eller som et projekt de voksne planlægger fordi vi ser en sammenhæng med 
børnenes udfordringer og interesser. 
Vi går ofte på tur både i parker og naturlignende områder, men også ved havnen og 
skoven. Her møder vi forskellige fænomener eller spørgsmål der må undersøges 
nærmere. Små dyr, eller vandleg udgør en kilde til at undersøge forskellige 
sammenhænge.  Vi har ofte været i Lyngby Åmose og mødt svaner, edderkopper og 
frøer. Jagt og skovbrugsmuseet i Hørsholm er et yndet udflugtsmål, hvor museet er en 
stor oplevelse og kilde til dialog og viden om historie, dyr, arbejde og maskiner, men 
også den omkringliggende park og skov der gang på gang imponerer med sit 
overvældende guldalderlandskab, og sit dyreliv… en del af den viden vi finder på en 
sådan tur opstår ofte idet, vi møder andre mennesker, en mand på museet eller en 
biolog ved søen der fortæller os om frøer og haletudser.  Et par gange har vi haft 
haletudser med hjem i børnehaven, for at sætte dem ud igen samme sted når de var 
blevet til små frøer… hvilken lykke at se dem få ben… 
På Geologisk museum, (- nu Naturhistorisk museum) er vi blevet forklaret om da 
verdenen opstod, og selvom forklaringen var lang og svær, lyttede børnene intenst… vi 
taler igen og igen om ”the big bang” og om vi har været aber…” 
 
Som ”storegruppe-projekt” byggede vi en tidsmaskine, der bragte os mange steder hen:  
f.eks. har vi været på teknisk museum i Helsingør, og kigge på motorer og maskiner, for 
at se hvordan ” ting fungerer” fra en flymotor til et piskeris… Med den færdigbyggede 
tidsmaskine flyver vi tilbage til besættelsen, -vi er på frihedsmuseet, vi har kæmpet os 
vej med våben og møder gamle mænd i lange frakker… det viser sig at det er 9 april og 
på frihedsmuseet er der mindehøjtidelighed… Vi har desuden været på mormors tid på 
arbejdermuseet og på Nationalmuseet og meget mere…   
Ture på museer og andre steder rejser store spørgsmål, f.eks.: lever der dinosaurer? 
Hvornår levede de? Var det i gamle dage? Er hulemanden farlig? Andre gange er det 
manden på havnen der fortæller røverhistorier; her mødes det voksne ironiske 
perspektiv med børnenes ligefremhed. De store forklaringer kan ikke rummes i børnenes 
verdensbillede, tidsforståelse eller bevidsthed, men de forskellige perspektiver mødes 
og er med til at formulere nye spørgsmål ved tilværelsen, og vi pædagoger hjælper med 
at få nogle svar på plads og børnene ser at det er godt at stille spørgsmål- folk vil godt 
fortælle… 
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6. kulturelle udtryksformer og værdier 

At opleve kultur og udtrykke kultur 
Kultur: Menneskers fortolkning af, forståelse for og tilgang til den verden de lever i 
Kultur kan forbindes med måden omverdenen hænger sammen på, med kunstens udtryk 
og måden vi er sammen på. (normer traditioner og udtryk) – fra ministeriets folder om 
kulturelle værdier og udtryksformer. 
Vi ser på kulturen på to måder: den kultur der er omkring os og den kultur der er i 
børnehaven. Der er den måde vi er sammen på og de æstetiske udtryk af vores kultur. 
 

                                                     
 
kulturen omkring os   
Det moderne samfund bliver af adskillige eksperter bl.a. af Socialpsykologen Thomas 
Ziehe, beskrevet som hastigt accelererende i udviklingen, således at traditioner i forhold 
til samfundet, familien og den enkeltes organisering og handlen, ikke længere er givet 
men i højere grad op til den enkelte. Den kulturelle frisættelse er et begreb der 
beskriver denne udviklingsproces, hvor vi modtager stadig større mængder af 
information, autoriteter og normer udfordres og der stilles større krav til den enkelte om 
at kunne klare udfordringerne. 
 
kulturen i børnehaven 
Vi lægger vægt på at børnene lærer at forholde sig til en kultur og nogle sociale 
handlemåder, der er erfaret hos dem selv igennem situationer og dialog, og ikke bare et 
sæt regler der er overtaget fra andre børn eller udstukket fra voksne. Det er vigtigt for 
os at det giver mening hos børnene da de så selv er aktive i denne proces – medskabere 
af kulturen – og føler ansvar og ejerskab. Men også at de lærer at forholde sig åbent til 
en situation og dens udviklingsmuligheder frem for at holde sig til et sæt regler. 
De voksnes opgave: at skabe rammer for at børnene kan eksperimentere, lege og 
afprøve og danne sig selv i relation til andre i en mangfoldighed af kulturelle 
udtryksformer, for at lære sig selv og sin omverden at kende. 
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At betragte kultur 
Når man oplever kultur, for eksempel betragter den, i form af kunst eller udstillinger, er 
der et kulturelt budskab i en æstetisk form.  
mødet med mennesker og æstetiske og kunstneriske udtryksformer, lærer os noget om 
det vi er en del af og om os selv. KU 
Vi har benyttet vi os meget af museer, teater og udstillinger, i børnehaven, og vil fortsat 
gøre det. Det er en sanselig og umiddelbar form som taler til børnehavebarnet og kan 
være med til at udvide dets repertoire af ”sprog” 
Her er mulighed for at berøre mange spørgsmål, der rækker udover det rent 
kunstneriske, og forfølge disse for eksempel i værkstedet hjemme. 
Når man oplever kunst eller æstetiske og kulturelle udtryksformer der taler til en, 
tilegner man sig noget. Et sprog, en kommunikationsform hvor det er muligt at udtrykke 
sig på anden måde end den verbale. Man kan her få følelsesmæssige oplevelser og også 
udtrykke sig følelsesmæssigt igennem kunstneriske manifestationer andre har skabt, det 
udvikler vores begreber. 
 

 
 

At udtrykke kultur  
Det er vigtigt at møde og tilegne sig kultur fra verden omkring os. Lige så vigtigt er det, 
at udtrykke sig selv og sine oplevelser igennem skabende arbejde og gøre sig gældende i 
kulturen. Dette er ikke bare af kunstneriske og æstetiske grunde men fordi det er godt 
at have mange måder at udtrykke og fortælle på. Et væsentligt aspekt er også at børn 
erfarer gennem sansning og det foregår i høj grad i skabende arbejde. Her arbejder 
øjet, kroppen og intellektet sammen og gør sig erfaringer. Det bidrager til barnets 
erkendelse samt uddybning og forfinelse af begreberne, hvilket er forudsætningen for 
alsidig sproglig udvikling. s Larsen – det musiske og det logiske.  
Vores værksted er et sted hvor vi arbejder meget konkret med dette. Vi arbejder frit ud 
fra børnenes ønsker og ideer, men også med projekter der enten er sat i værk af nogle 
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børn der så har fået flere børn interesseret eller af den voksne der ud fra det børnene er 
optaget af, kommer med et tema. Her er det væsentligt at få børnene interesseret i 
projektet, der må tilrettelægges til de børn der er med og passer til hvad de kan udføre 
med deres hænder. Ideen er at man må godt få hjælp, men i hovedtræk er det barnet 
selv der står for at udføre ideen. 
Værkstedet byder på mange aktiviteter, og vi imødekommer gerne børnenes ønsker om 
at skabe noget her, alt efter personalesituation og tid. Det er her barnet kan gøre 
erfaringer med farver, blande farver, finger og kropsmale osv.  
 
Der er selvfølgelig også nogle regler, eller værkstedskultur som børnene indføres i, af de 
voksne og hinanden. Der er ting de må arbejde med på egen hånd, eller uden voksne og 
ting hvor der skal være en voksen. 
Man kan bygge, male, lave skrotfigurer perle og alt hvad man kan forestille sig.  
 
 

 
 
 
- Overordnede beskrivelser af læringsprocessen, hvilke mulige aktiviteter og 
metoder vil vi anvende for at lede frem mod disse mål 
Som før beskrevet er læringsprocessen for børnehavebarnet mangfoldig og tæt 
forbundet med leg. Barnet sanser, erfarer, erkender og reflekterer konstant med 
hænder hoved, krop og øje og er lærende. Når barnet lærer er det aktiv deltager og det 
det lærer er det selv med til at skabe. 
Metodemæssigt griber vi derfor børnene hvor de er, og forfølger dem med en ide eller 
gør et arbejde for at få børnene optaget af et projekt - at gøre det til deres. 
 
Overordnede læringsmål, hvilke erfaringer, færdigheder og kompetencer skal 
børnene i sct. Pauls sogns menighedsbørnehave kunne tilegne sig 
Det vi tror på og vægter er at børnene lærer at lytte til sig selv, at mærke egne behov 
og lyster og at handle ud fra dem -at vælge til og fra i forhold til forskellige sociale 
situationer. et læringsmål er selvstændighed, som gør børnene i stand til at handle ud 
fra egne initiativer og tro på egne beslutninger. 
 
Ligeledes er et læringsmål at opnå en social ”følelse” i forhold til andre børn, at 
barnet føler sig som en del af børnehavens fælles kultur, at det kan gøre sig gældende 
og har empati og rum for andre, og at barnet er i stand til handle i forhold til dette. 
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Et læringsmål er at mestre kommunikation - med tiden at børnene gennem dialog kan 
løse konflikter og problemer, og give udtryk for ønsker og ideer. 
Desuden er det vigtigt at de udvikler flere sider de kan spille på, udvikler alsidige 
personlige ressourcer og udtryksformer. 
Det vil bl.a. sige at børnene igennem interaktion med andre børn og voksne – det være 
sig igennem leg, samtaler og aktiviteter, - suger til sig og udvikler nye måder at handle 
på – nye måder at være sig selv på.  
 
Mål for arbejdet med den sproglige udvikling 
Fra de voksnes perspektiv, ønsker vi at fokusere på de rammer vi skaber for 
kommunikationen. Er der mulighed for den anerkendende samtale? Foregår 
kommunikationen på børnenes præmisser? 
Det er vores mål for børnene at de skal kunne bruge deres sprog:  

 

- i relationer, i kommunikation med andre   

- til at udtrykke følelser 

- til erkendelse af omverdenen 

- til at udtrykke deres ønsker, og dermed til at være medbestemmende 

Vi ønsker at støtte børnene i at udvikle deres sprog på en måde, hvor de igennem plads 
og rum til at definere sig selv, opnår at kunne udtrykke sig selv. 
Således at det er deres egen oplevelse af verden, der udtrykkes igennem deres sprog. 
Det er ligeledes vores mål, at alle børnene kan udtale sproget og anvende sproget så de 
kan blive forstået, forstå og indgå i en dialog. Det handler om børn der har problemer 
med udtale, og om tosprogede børn. 
 
Mål for vores arbejde med krop og bevægelse 
 Det er vores mål at børnene får trænet deres motorik, og stimuleret de sanser der gør 
at de får en god balance, at de opbygger deres muskler og en sund og smidig krop som 
de kan bevæge sig og lege med.   
Ligeledes er det et mål at udfolde sig og blive stimuleret fysisk, da det påvirker den 
samlede udvikling og læring hos barnet.  Det er klart at der gælder forskellige mål og 
præmisser fra barn til barn. 
Det er endvidere et vigtigt mål at børnene opnår en god kropsbevidsthed / kropskontakt- 
en udvikling der er i fuldt flor. Det bevirker at de bliver bedre til at mærke sig selv i 
forskellige situationer, og at de opnår en klarhed/ bevidsthed om egne og andres behov 
og grænser, - at kunne hvile i sig selv. 
 
Der er hos børnene et stort behov for at blive set, når de udfolder sig i tumleren; -” Se 
mig” siger de ofte. Det må være et mål for alle børn som de vokser og udvikler sig, at 
”raffinere” deres lege. Udvikle deres lege så de løfter sig op fra udelukkende fysisk 
udfoldelse til større udfordring og fordybelse(facetter) Fra ”Se mig” til et 
længerevarende forløb, en historie, en social handling, der orienterer sig mod, rummet, 
de andre. Hvad foregår der i rummet? 
 Mennesket erkender verden gennem kroppen. Derfor er det vigtigt at vi opnår 
sammenhæng mellem hoved krop. Dette mål vil vi arbejde hen imod ved at skabe 
rammer for lege og aktiviteter, at alle sanser bringes i sp 
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Ledelse og Personaleudvikling 
 
Ledelsens rolle: 
-Fusion og økonomi 

Sct. Pauls børnehave og Teaterbørneinstitutionen fusionerede i januar 2012. Dette for at 
imødegå København kommunes institutionsstruktur, klyngeinstitutioner, samt de 
besparelser der har været sat i værk.  
Alle institutioner i København har over en periode på 2 år fået fjernet det som kaldes 
grundbeløbet. Grundbeløbet svarer til 360.000 kr. og er en del af institutionens samlede 
budget, for vores vedkommende var budgettet på ca. 2.2 millioner. Det er et voldsomt 
stort beløb, når institutionen er lille, og da der har været yderligere småbesparelser, 
blandt andet på rengøring, kunne vi i Sct. Pauls børnehave se at vi ikke ville kunne 
overleve alene.  
Fusionen kom i stand efter, mange møder med de 2 institutioners bestyrelser, det er i 
øvrigt bestyrelserne der i sidste ende giver grønt lys for fusionen, samt mange møder 
imellem de 2 ledelser, hvor vi lærte baggrundene for pædagogikken og værdierne i 
hinandens institutioner, at kende. Sideløbende med dette, uddannede vi os, de to 
ledelser, sammen med de øvrige selvejende institutioner i København, i at arbejde med 
netværksledelse. Københavns kommunes strategi for besparelser på 
daginstitutionsområdet, er at der skal spares på administrationen i institutionerne. 
Derfor har vi skulle lægge os op af deres klyngeinstitutioner. 
Det betyder færre ledelsespersoner i institutionerne, sådan at vi sparer lidt på de dyre 
lønkroner, det har aldrig været tilfældet, at der skal mangle "varme hænder" i det 
daglige arbejde med børnene. Men eftersom mange af os, der får omkonventeret vores 
stillinger, har krav på løn der svarer til vores kompetencer, er der ikke mange penge 
sparet her, men derimod må vi kigge på andre steder at finde de penge der mangler, 
f.eks. på øvrige medarbejdere o.a. 
Det mere konkrete samarbejde de 2 huse, Sct. Pauls børnehave og 
Teaterbørneinstitutionen imellem foregår ved, at der bliver holdt møder i 
ledelsesteamet, som består af leder og 2 pædagogiske ledere hver 14. dag. Det er 
intentionen, at disse møder skal fungere som bindeled på det kommunikative plan, 
planlægning af fælles projekter på det mere overordnede plan, eksempelvis; 
personaledage, foredrag, samarbejdsprojekter og sparring omkring ledelsen af den 
samlede institution. 
 
Bestyrelsen 
Vi har nu en samlet bestyrelse, der er 5 repræsentanter fra hvert hus, dvs. 2, der 
repræsentere forældrene 1, der repræsentere fra den stiftende organisation 1, der 
repræsentere medarbejderne. Den 5. repræsentant er den pædagogiske leder. 
Vi er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns kommune. 
Institutionen er underlagt formåls-bestemmelser fra Lov om Social Service, samt 
København Kommunes retningslinjer for daginstitutioner. 
Bestyrelsens arbejde er fortsat igennem kontinuerlig dialog med institutionerne, at være 
garant for at den beskrevne pædagogiske linje (i årsplaner mv) bliver omsat i praksis. 
Det er også bestyrelsens arbejde, at følge med i økonomien, sådan at der ikke findes 
overskridelser uden bestyrelsens samtykke, da det jo er bestyrelsen der i sidste ende 
skal underskrive årets regnskab.  
Derudover bistår bestyrelsen med et engagement, hvis der er tale om enkeltsager, i 
form af indberetninger, støtteforhold eller personalesager. 
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Ledelse og personalesamarbejde 
Vi arbejder som 2 selvstændige huse, og da vi igennem mange år, i Sct. Pauls børnehave, 
har haft en ledelse i Sanne og Anja, findes evnen og kompetencen her stadig. Vi 
arbejder videre i vores flade struktur, dvs. vi er meget bevidste om, at der er dialog og 
en meningsfuldhed i det daglige arbejde for den enkelte medarbejder. Vi mener at den 
flade ledelsesstruktur, giver den enkelte med-arbejder en mulighed for medejerskab og 
en ansvarsfølelse og respekt overfor sit arbejde som er unik.  
I personalegruppen arbejder vi hele tiden med vores kommunikation og vores daglige 
struktur. Dette sker på baggrund af p-møder, p-weekender og mus-samtaler, hvor vi 
sammen, igennem beskrivelser og oplevelser, forsøger at udvikle metoder som stemmer 
overens med vores pædagogiske principper. Vi holder hinanden fast i at agere 
anerkendende, vi forholder os til vores egne begrænsninger og kompetencer. Vi forsøger 
at finde forskellige inspirationskilder igennem litteratur og erfaringer, som vi så sætter i 
forhold til vores dagligdag. Vi har hver især vigtige erfaringer og betragtninger, dette 
forsøger vi at gøre til et fælleseje, vi er bevidste om, at vi er hinandens inspiration og at 
vi fungerer som en gruppe. Det betyder at alle har et ansvar for, at vores dagligdag er 
sammenhængende og at vores børnehave er et inspirerende miljø, for både børn og 
voksne. 
Vi er bevidste om at arbejdsbyrden er stor, børnenes og vores egne forskelligheder, 
stiller store krav til vores rummelighed. De mange situationer man som pædagog kan 
komme i til dagligt, stiller krav til vores evne, til at kunne vurdere og handle, ofte som 
en selvstændig person. Dette kan få os til at tvivle på os selv, her er det vigtigt at vi 
bruger hinanden, at vi beskriver tvivlen. 
Vi har opbygget en tradition for, at benytte os af forskellige metoder, hvorved vi 
arbejder reflekterende; reflekterende teams, gensidig supervision og interviews.  
Dette har benyttet os af eksterne ressourcer f.eks. organisationspsykolog Susanne Ploug, 
Socialpædagog Lone Vesterborg, senest har vi haft et vejledende forløb, styret af Troels 
fra Københavns kommunes støttekorps. 
 
Da vi ikke har en dagligdag med Teaterinstitutionen er det samarbejde vi har med 
personalet der, af en mere overordnet karakter.  Vi har igennem forskellige projekter, 
med og uden børn forsøger at udvide og uddybe vores måde, at tænke vores 
pædagogiske praksis. Det er vigtigt og udviklende, at skulle lave fortællinger om egen 
dagligdag, samtidig med, at det, at skulle lytte og undre sig over andres fortællinger, 
hjælper til med, at sætte egen praksis i perspektiv. 
At skulle tilrettelægge fælles børneaktiviteter, er ikke uden besvær og kræver et klart 
fokus på meningen og målet. Vi har planlagt fælles aktiviteter/ture for børnene på 
tværs af husene, vi har haft samarbejdsprojekter hvor vi arbejdede sammen på tværs og 
lærte noget om de to personalegruppers pædagogiske praksis. Vi har haft fælles p dage 
og møder og de to institutioner har fået et godt kendskab til hinanden og hinandens 
værdier- vi har gjort fælles erfaringer, der kan prøves af og bygges videre på.  
Vi står nu overfor at mødes omkring dybere diskussion af pædagogik, værdier og 
visioner.  
 

Mål og vedtægter 
Overordnede mål og vedtægter for den samlede institution; ” Børnehuset Teaterbørn og 
Sct. Pauls” kan findes på: http://www.mdi.dk/vaerktoejer/institutioner/1000/091-
boernehuset-teaterboern-sct-paul.aspx  

http://www.mdi.dk/vaerktoejer/institutioner/1000/091-boernehuset-teaterboern-sct-paul.aspx
http://www.mdi.dk/vaerktoejer/institutioner/1000/091-boernehuset-teaterboern-sct-paul.aspx
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