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Forord
I tæt samarbejde har ledelse og personale i Private, institution Børnegalaxen Taastrup udviklet et
fælles udgangspunkt for den nye pædagogiske plan.
Vi har som en del af personaleudviklingen arbejdet på tværs af institutionerne til en årlig
Pædagogisk dag -hvor bl.a. høj faglighed, pædagogiske kompetencer og gode ideer er delt med
hinanden. Et fælles udgangspunkt- som for os giver børn de bedste kompetencer med videre i
livet…!
Vi som institution, forandrer os løbende. Dette i takt med den pædagogiske udvikling, ny viden og
aktive processer. Der vil altid komme nye pædagogiske overvejelser og refleksioner i spil, hvilket
giver en aldrig færdig, men altid udviklede praksis.
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Indledning
Pr. 1. august 2018 træder en nye pædagogiske læreplaner i kraft. De er en del af den nye
dagtilbudsaftale, som blev godkendt i Folketinget juli måned
En af de grundlæggende tanker bag den nye styrkede pædagogiske læreplan er, at hvert barn er
medskaber af sin læring i et pædagogisk læringsmiljø, som det pædagogiske personale og ledelse
har ansvaret for at rammesætte og organisere. Det pædagogiske personale har et ansvar for støtte,
guide og udfordre børnene, hvad enten der er tale om leg, planlagte aktiviteter, rutiner eller spontant
opståede situationer. Den pædagogiske læreplan tager afsæt i et bredt læringsbegreb og skal
understøtte personale og ledelse i at skabe gode læringsmiljøer for og sammen med børnene.
Det er hensigten, at legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser og udvikling,
er udgangspunktet for de læringsprocesser, som barnet indgår i.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og tilhørende pædagogiske mål sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelse er udfoldet i
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold
Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og
er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem
skabelon løbende til publikationen.

4

Hvem er vi?
Den integrerede institution Børnegalaxen Taastrup
Erik husfeldsvej 2. H 2630 Taastrup Vores telefonnummer 42909916
Mailadresse: sb@taastrup.bornegalaxen.dk Hjemmeside: www.børnegalaxentaastrup.dk
Den Integrerede Institution Børnegalaxen er en privatejet institution, som har administrationsaftale
med Landsorganisationen Danske Daginstitution.
Børnegalaxen Taastrup blev etableret i 2015. institution er nomineret til 60 børn, fordelt i en
børnehavegruppe og to vuggestuegrupper. Formålet med den private institution Børnegalaxen er at
skabe trygge rammer, så børnene kan udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og socialt.
Børnegalaxen ønsker i samarbejde med forældrene, at støtte og stimulere det enkelte barns
udvikling, så tiden i institutionen opleves som et rart og sjovt sted at være samtidig med, at
forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres børn. Nøgleordene i Børnegalaxen er, næreværd og
omsorg, der skaber af stabile, kompetente, inkluderende og forstående voksne.
Famly
I Børnegalaxen Taastrup går vi meget op i at holde forældre opdateret på, hvad der sker i deres
børns hverdag. Med Famly kan du som forældre få billeder, opslag og begivenheder fra
Børnegalaxen Taastrup direkte på mobilen som iPhone og Android app eller direkte på e-mail.
Forældrene skal checke deres børn ind om morgenen og ud igen ved afhentning. Forældrene til
raket- og vuggestuen kan se, hvor længe deres børn har sovet. Der skrives ugeplaner for de
forskellige stuer, derudover skrives der også daglige informationer om aktiviteter, ture m.m.
Børnene fotograferes så vidt som muligt når de er i gang med aktiviteter, så forældrene er trygge
ved at aflevere deres børn hos os. Det gør de ved at følge med i deres børns dagligdag gennem
appen.
Famly bruger vi også til at dokumentere vores arbejde, desuden er det også et godt
kommunikationsredskab mellem forældre og pædagoger.
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Åbningstider.
Mandag – Torsdag kl. 07-17.00
Fredag kl. 7.00- 16.00
Af hensyn til Børnegalaxen Taastrups planlægning og aktiviteter skal børnene afleveres senest kl.
9.30. Det vil sige, at forældrene har sagt farvel og afleveret barnet inden dette tidspunkt.
Hvis forsinkelse eller anden årsag er tilfældet, bedes i ringe til institutionen eller sende en besked
via Famly.
Pædagogisk plan for Børnegalaxen Taastrup anvendes i situationer, hvor de kan støtte børnenes leg
og læring både individuelt og i fællesskab.
Pædagogisk dagligdag
Vuggestue- og børnehavebørn modtages sammen om morgenen. Der er mulighed for at spise
morgenmad mellem 07.00-07.45
Børnene leger sammen indtil kl.8.00
Kl.9.00 serveres brød og frugt.
Kl.9.30 holdes morgensamling.
Kl.10.00 påbegynder pædagogiske aktiviteter.
Kl.11.30 serveres der frokost.
Kl.12.00 lægges vuggestuebørnene (og de børnehavebørn der har brug for til at sove)
Kl.14.00 serveres brød og frugt.
Derefter er der aktiviteter og leg på de respektive stuer og legepladsen. Sent på eftermiddagen når der
ikke er så mange børn tilbage, går vuggestuen ned til børnehaven og leger der sammen med
børnehavebørnene indtil afhentning.
Madordning
I Børnegalaxen Taastrup er vi bevidste om at servere en sund øko og varieret kost. En typisk
frokost/madplan i Børnegalaxen Taastrup fordeler sig med to rugbrødsdag, en suppedag og to dage
med forskellige varme måltider. Man kan følge madplanen over Famly. Derudover tilbyder vi også
morgen- og formiddagsmad. På denne måde når vi omkring både den kost og ernæring børnene har
brug for. I Børnegalaxen tilbyder vi børnene mælk og vand, når de spiser måltider. Vi er igen bevidste
om, at vi er rollemodeller, derfor har vi en positiv holdning til maden. Med de fælles måltider,
stimulerer vi børnenes lyst til at spise og prøve noget nyt. Vi tager os god tid, så børnene ved, at
måltidet er sund og vigtig. Dette gør vi, mens snakken og hyggen er i højsædet. Børnegalaxen
Taastrup følger sundhedsstyrelsens madordning.
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Pædagogisk plan
I samarbejde med Børne- & Skoleudvalget har dagtilbudsområdet besluttet, at de pædagogiske
læreplaner udarbejdes og integreres som en del af dagtilbuddets samlede plan. Det betyder, at alle
relevante og ønskede elementer har betydning for det pædagogiske arbejde – herunder de
pædagogiske læreplaner – er samlet i ét og samme dokument kaldes: Pædagogisk Plan.
3. DET PÆDAGOGISKE FUNDAMENT
Børnegalaxen Taastrup skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem:
- Det, der politisk er vedtaget.
- Det, som det enkelte dagtilbud har beskrevet i sin pædagogiske læreplan.
- Den pædagogiske hverdagspraksis.

Fundamentet, for den pædagogiske praksis på 0-6 års området og således også fundamentet i
Pædagogisk plan, Sammenhængende Børnepolitik, de politiske mål for dagtilbudsområdet og den nye
dagtilbudsreform.
Det betyder, at de indsatser for børnenes læring og handlinger i dagtilbuddets læringsmiljø og daglige
praksis, og som det enkelte dagtilbud fastsætter for de seks temaer i den pædagogiske læreplan, har
sit udgangspunkt i dette fundament.
Politiske mål for dagtilbudsområdet 2017-2019
Alle børn i fællesskaber
For at alle børn skal trives og udvikles, skal de opleve sig som værdsætte deltagere i dagtilbuddets
fællesskaber og have gode relationer til børn og voksne. Der skal være fokus på at styrke inkluderende
processer og at udvikle et miljø, der appellerer til alle børn.
Læring for alle
Der skal ud fra et bredt læringsbegreb skabes gode læringsmiljøer for og med børnene. Gode
læringsmiljøer der fremmer børnegruppen og det enkelte barns læring og udvikling. Her skal tænkes
at hvert barn er medskaber af sin læring i et pædagogisk læringsmiljø, som det pædagogiske personale
og ledelse har ansvaret for at rammesætte og organisere. (side)
Samarbejde med Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup kommune har med Børne- og ungepolitikken formuleret ambitionen om at skabe
mulighed for børns og unges trivsel, læring og udvikling. Rammerne for denne ambition dannes af et
grundsyn, hvor læring og udvikling, fællesskaber og samarbejde med forældre står i centrum.
Børnegalaxen Taastrup er en del af Høje-Taastrup Kommunes udbud af dagtilbud, og således
samarbejder vi med de pædagogiske konsulenter i Høje Taastrup fx sundhedsplejerske og pædagogisk
psykologisk rådgivning, PPR omkring børn med vanskeligheder som sprogproblemer,
adfærdsforstyrrelser og andre handicap. Alle børn og unge skal have mulighed for at udfolde deres
potentiale gennem hele deres dannelses- og læringsproces.
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Sprog Trappen
Sprogtrappen har til formål at understøtte fagpersonalet i at arbejde systematisk og målrettet med
de mindste børns udvikling i hverdagen. Det gælder både et- og flersprogede børn. Udgangspunktet
for arbejdet med børns tidlige sprogudvikling, via Sprog Trappen, er forskningsbaseret viden om,
hvilke udviklingstrin børn typisk gennemløber. Arbejdet med Sprog Trappen understøtter således
fagpersonalet i systematisk at følge og støtte det enkelte barns udvikling over tid på baggrund af
de observationer, der gøres i hverdagen. Når barnets udvikling følges systematisk og løbende bliver
det muligt at opdage eventuelle udfordringer tidligt.

Sprogvurdering
I Høje-Taastrup Kommune er det politisk vedtaget, at alle børn i 3-6 årsalderen skal sprogvurderes
med Hjernen&Hjertets sprogmodul. Sprogvurderingen 3-6 er en videreudvikling af materialet
Sprogvurdering af børn i tresårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen og kan anvendes til
alle aldersgrupper i børnehaven og i børnehaveklassen. Formålet med Sprogvurdering 3-6 er at give
det pædagogiske personale i dagtilbud og børnehaveklasseledere et forskningsbaseret materiale til at
vurdere det enkelte barns sprogudvikling, så der på baggrund af resultaterne kan iværksættes
målrettede og systematiske pædagogiske indsatser, som understøtter barnets sprogtilegnelse.
Børnemiljøvurdering
Arbejde med børnemiljøet skal være en del af det pædagogiske arbejde, hvor dagtilbuddet, i den
pædagogiske læreplan beskriver, hvordan man aktivt inddrager det fysiske, æstetiske børnemiljø i
relation til mål, metoder og aktiviteter.
Det fysiske børnemiljø børnemiljø drejer sig om de fysiske rammer inde og ude. Er de udfordrende
og giver de rum til udvikling, læring og inspiration, er der mulighed for bevægelse, ergonomi,
pladsforhold, hygiejne, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold, der tilgodeser alle børn i dagtilbuddet.
Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene har det med hinanden og med de voksne. Det
handler blandt andet om konstruktiv gruppedynamik uden eksklusion fra fællesskabet. I et godt
psykisk børnemiljø bidrager fællesskaber, venskaber, nærvær, anerkendelse, rummelighed, omsorg,
tryghed, tillid og medbestemmelse til trivsel og positiv hverdag.
Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnenes sanser. Ser de
dagtilbuddet som et rart sted, giver indretning og atmosfære inspiration til børns fantasi og lyst til at
udfolde sig. Daginstitution skal være trivselsfremmende miljø, der giver barnet mulighed for
udfoldelser og oplevelser, der kan stimulere fantasi og kreativitet, såvel i institution som i det
omgivende lokale samfund.
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Pædagogiske grundlag
Vi tager udgangspunkt i de anerkendende relationer og udvikling i det nærmeste zonen (side 14)
gennem. Anerkendelse bliver de voksne gode eksempler for børnene og viser respekt og accept i
deres læring
At arbejde med anerkendelse handler om at kunne reflektere over den måde er på i relationen til andre,
det handler også om at kunne gå ind i andres oplevelsesverden, at se hvordan ting ser ud fra den
andens erfaringsbaggrund. Dette udspringer af en grundlæggende holdning af ligeværdighed og
respekt.
Børnegalaxen Taastrup grundværdier og målsætning er begrundet i overbevisningen om, at udvikling
sker i gensidighed og samspil med omverdenen. Vi tror på, at børn er afhængighed af en tæt barnvoksenrelation, for at kunne eksistere og udvikle sig hensigtsmæssigt. Denne afhængighed
anerkender vi, og støtter og vejleder barnet, gennem den trygge relation, sådan at barnet kan
udvikleselvværd og selvtillid.
Vi ser barnet som værende:





Unikt med hver deres særlige rettigheder
Selvstændige individer med egne holdninger og følelser
Indgår aktivt i samspil med omgivelserne
Initiativrig, tænksom og opmærksom
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Det pædagogiske arbejde
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være
kendetegnende for den forståelse og tilgang, 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 værdi i sig selv



Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces.



Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.



Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte
aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.



Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske
personale sætter rammer for.



Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet for arbejdet med børns læring.



Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både trivsel og
barnets læring.



Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter



Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte
børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.
” Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være
udgangspunkt for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogisk arbejde
med børns læring i dagtilbud”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske
læringsmiljø, mens andre elementer i form af fx arbejdet med at skabe en god overgang til
børnehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre”
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber
-

Børnesyn
Dannelse og børneperspektiv
Leg
Læring
Børnefællesskaber

- Børnesyn
Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer.
Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn voksne i et forpligtende
fællesskab. Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har
for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet
fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.
 For at forstå barnet, skal vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag.
 Barnet er aldrig et problem, men det kan være en del af en problematik – og så har vi som
voksne ansvaret.
 Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken tilgang og sprog, vi voksne anvender i
kontakten med barnet.
Som fagprofessionel i Børnegalaxen Taastrup betyder det:
 At du er bevidst om, at den måde du forstår barnet på og det sprog du bruger, har afgørende
betydning for barnets udvikling og muligheder.
 At du aldrig beskriver et barn negativt – for så er det umuligt at forandre sig som barn.
 At du kan tænke ud fra flere perspektiver, fordi virkeligheden altid kan se anderledes ud og
kan ændres. Derfor benytter du flere forskellige tilgange for at barnet skal lykkedes.
 At du er bevidst om at et fællesskab ikke udvikles ved at fokusere på individer med snarer
omvendt: Fællesskabet er rammen for individets dannelse og udvikling.
 At du er bevidst om, at forældres holdninger og deltagelse i børnenes liv, har betydning for
børnenes fællesskaber. Som fagprofessionelle er der således et fælles udgangspunkt med
definerede Arbejdsredskaber som anvendes for den privat institution.
I Børnegalaxen Taastrup ønskes en inkluderende praksis, der både har fokus på det enkelte barn, men
i særdeleshed også på fællesskabet.
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Dannelse børneperspektiv
I Børnegalaxen Taastrup arbejder vi med dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,
hvor legen skal være grundlæggende, og der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om
der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.
I Børnegalaxen Taastrup tager vi børnenes meninger alvorligt som led i starter på en dannelsesproces
og demokratisk forståelse. Vi opmærksomme på at dannelse, ligestilling og demokrati hele tiden skal
medtænkes i vores pædagogisk arbejde med børnene. Derfor hører vi på hvad børnene mener om de
aktiviteter der igangsættes og vi opfordrer børnene til at være med til at finde på hvad vi kan lave af
aktiviteter og hvad og hvad børnene finder interessant (vi involvere børnene i vores evaplanen). I
Børnegalaxen Taastrup tænker vi også dannelse som det at sige pænt godmorgen til hinanden når vi
kommer og farvel når vi går. Vi lærer at vente på tur og stå i kø og vi lytter til hinanden. Alt det der
er med til af at skabe et dannende, selvstændigt individ med gode manerer.

Leg
Børns spontane og selvorganiserede leg skal både anerkendes og respekteres og gives betydelig plads
i hverdagen i Børnegalaxen Taastrup. Det pædagogiske personale har samtidig et ansvar for en
opmærksomhed på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig. Det pædagogiske
personale kan fx løbende vurdere, om det er nødvendigt at rammesætte legen, så alle børnene trives i
legen, prøver nye roller og sociale kombinationer og har en positiv oplevelse af at være med.
Rammesætte legeaktiviteter kan fx tage udgangspunkt i. at børn og voksne sammen reflekterer over,
hvordan legen kan udformes og udvikles. Pædagogiske legeaktiviteter åbner også mulighed for at
inddrage de børn, der eventuelt står uden for legen.
Leg, dannelse og læring i Børnegalaxen Taastrup sker ofte i børnefællesskaber. Derfor er der vigtig
at det pædagogiske personale fastsætter gode rammer for dette. Gode relationer og venskaber er
afgørende for barnets føler sig som en del af fællesskabet og vi er på Børnegalaxen meget opmærksom
på om barnet har betydningsfulde relationer til både de andre børn og voksne. Som før nævnt, er
barnets interaktioner er noget vi har meget fokus på f.eks., har et barn brug for hjælp til at komme ind
i fællesskabet, er vi i samarbejde med forældrene, opmærksomme på at hjælpe barnet med dette.
Omsorg og nærvær er efter vores mening altafgørende for om barnet trives, udvikler sig kan lære nye
ting. Vores vigtigste opgave er at give omsorg og være nærværende over for alle på Børnegalaxen.
Vi prøver på hele tiden at være på forkant af situationen og har barnet brug for lidt ekstra omsorg, er
der tid og plads til det.
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Læring
Pædagogiske læringsmiljøer og interaktion mellem den voksne og barnet, kan understøtte børns
deltagelse og medbestemmelse, hvis det pædagogiske personale lykkes med at etablere det.
Børnegalaxen Taastrup har arbejdet med at børnene skulle have medbestemmelse og indflydelse, da
dette i sig selv er med til at stimulere børnenes interesse og øge deres engagement og indbyrdes
samspil. Vi får børnene til at bidrage aktivt med ideer, forslag, viden og iagttager hvad børnene har
af interesser, så vi kan sammensætte aktiviteter og projekter der passer til børnegruppen. På et
tidspunkt var børnene meget optaget af male, dette blev til et projektforløb over et par uger, hvor vi
kunne se deltagelsen, interessen og medindflydelsen fra børnegruppen var meget høj.
Vi evaluerer altid på vores aktiviteter og projekter ved at bruge Evaskema. Det nye er at børnene er
nu med i vores evaluereringer på vores projektforløb og aktiviteter. Hvad kunne de li og hvad kunne
de ikke så godt li. Dette er for skabe medbestemmelse, medindflydelse og interesse, for derigennem
at skabe læring af kvalitet.
Børnefælleskabet
I Børnegalaxen Taastrup er der også fokus på børnenes leg, da legen er med til at fremme barnets
fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Der er værdi i
legen, da den er grundlæggende for barnets sociale og personlige læring og udvikling. Derfor
anerkender og respekterer vi legens vigtighed og giver legen en betydningsfuld plads i hverdagen. Vi
har dog et stort ansvar i at alle børn føler, at de er med i børnefællesskabet og legen. Derfor er det
vigtigt at legen til tider støttes, guides og rammesættes, så legen er udviklende og positiv for barnet.
Vi er opmærksomme på det ansvar der ligger i legen og derfor observerer vi tit børnenes leg. Legen
kan være med til at vise hvad barnet er interesseret i, har af udfordringer og hvilke legerelationer
barnet indgår i. Vi er selvfølgelig også selv med i legen en gang imellem og vi bruger også legen til
at lære at løse konflikter.
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Den nærmeste udviklingszone
I Børnegalaxen Taastrup arbejder vi med Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling – også
kaldet NUZO (Nærmeste Udvikling Zone)
I vores dagligdag stiller vi hele tiden alderssvarende krav til barnet. Vi arbejder ud fra zonen for
nærmeste udvikling, som betyder, at det barn kan i dag med voksenstøtte, kan det i morgen
selvstændigt.
NUZO er den zone, der opstår mellem hvad barnet kan klare alene, og hvad barnet kan klare under
vejledning fra pædagog. Aktivering af børn skaber en ny NUZO og dermed udvikling af barnet.
Det vil sige, at barnet skal udfordres – men ikke mere end barnet alligevel skal kunne følge med.
Man kan forestille sig den nærmeste udviklingszone som et område der er lige uden for barnet:
1. Ligger udfordringen indenfor det, barnet kan klare alene, sker der ingen udvikling.
2. Ligger udfordringen uden for barnets nærmeste udviklingszone vil barnet føle sig frustreret,
og der vil ikke finde nogen læring sted.
3. Ligger udfordringen derimod inden for barnets nærmeste udviklingszone, vil der ske en
læring.
Pædagogen/forældrene skal vejlede barnet til at omforme sin erfaring til en undren, der bringer barnet
ind i sin nærmeste udviklingszone. Den nærmeste udviklingszone (NUZO) er betegnelsen på
forskellen mellem det, barnet er i stand til at klare på egen hånd og det, barnet kan klare med en lille
smule hjælp – og den forskel ligger udviklingen for barnet. Altså i det barn næsten kan og som det
øver sig i.
Som voksen kan du være opmærksom på det barnet allerede kan motorisk, så kan du nemlig udforme
forskellige aktiviteter og udfordringer, og kun akkurat hjælpe barnet det, det behøver. Hvis du gør
det, vil barnet udvikle sig.
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Eksempel 1: Du vil lære din datter hvordan hun kravler op på sin højstol.
Første trin: Din datter kan ikke kordinere de to halvdele af kroppen, og kan ikke holde fast ved
stolen. Hun bliver derfor båret og sat i stolen.
Andet trin: Hun viser nu interesse for selv at kravle op på stolen. Du sætter en lille skammel foran
stolen hun står op på. Derfra kan hun med din hånd under numsen kravle op og sætte sig på stolen.
Du giver kun nøjagtig den støtte bagtil som du kan mærke hun behøver.
Tredje trin: Hun kravler selv op og sætter sig.
Eksempel 2: Du vil lære din søn hvordan man lægger et puslespil.
Første trin: Han skal have en del hjælp. Han vil i første omgang ikke have en forståelse af hvad et
puslespil er og forstår ikke hvad det er for en opgave du vil have ham til at løse. Derfor må du vise
ham hvordan man lægger brikkerne, opfordre ham til at hjælpe dig og være klar til at hjælpe og støtte
ham i at ligge de rigtige brikker på de rigtige pladser.
Andet trin: Han skal have en smule hjælp til puslespillet. Han vil måske forsøge at overtage opgaven
og selv ligge de rigtige brikker på de rigtige pladser. Han vil f.eks. selv finde puslespillet frem og
forsøge at lægge brikkerne. Dit barn behøver nu ikke støtte sig til dig, men kan stadig have brug en
smule hjælp. Måske til at få vendt brikkerne om eller find den rette plads.
Tredje trin: Puslespilsprocessen bliver automatiseret. Han løser nu puslespillet uden nogen form for
hjælp.
Disse tre trin kan bruges på hvilket som helst udviklingsområde: Når barnet skal lære at spise selv,
gå på wc selv, klatre, cykle osv. Alle børn er forskellige og hvis du identificerer hvilket niveau barnet
klarer opgaven på kan du hjælpe dit barns udvikling frem og for barnet vil det føles som en leg.
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Pædagogisk læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel og læring
og helt centralt i arbejdet med den pædagogiske læreplan.
Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at
trives, lære, udvikle sig og dannes?
Børnenes læring skal tænkes ind i den daglige pædagogiske praksis på kryds og tværs af alle
aktiviteter og relationer. F.eks. de børneinitieret lege, de voksenstyret aktiviteter, rutinesituationer,
barn-til-barn og barn-til-voksenaktiviteter.
Vores læringsmiljøer er tænkt alsidige fra kl. 7-17. Med alsidige mener vi at de rummer rutiner,
planlagte forløb med styring fra en voksen, samt åbne og fleksible miljøer, hvor det enkelte barn selv
vælger sin leg eller aktivitet.
Det er vigtigt for os at barnet får en god og tryg aflevering med nærværende voksne, hvor vi vinker
med barnet, har tid til leg eller et kram hvis det er det barnet har behov for. Vi aflæser hele dagen
børnenes behov, især i afleveringssituationen.
I Børnegalaxen Taastrup arbejder vi med læring 7-17 og allerede fra morgenstunden skabes små
opsatte læringsmiljøer, fx tegnebord og LEGO på gulvet i dukkekrog eller evt. er vi ude på
legepladsen. Vi er fokuserede på at være i øjenhøjde med barnet.
Stuerne er inddelt i mindre rum, hvor der er skabt forskelligartede læringsrum der giver børnene
mulighed for uddybelse. Her kan de voksne gå foran, ved siden af alt efter børnegruppens behov.
Læringsrummene er blandt andet dukkekrog, køkken, bilhjørne, læsehjørne, spille/puslespil og
LEGO- og magnethjørne. Her kan børnene selv vælge, hvilke aktiviteter de kunne tænke sig.
Vores planlagte forløb finder fast sted fra kl. 9.30-10.30 i vuggestuen. Vi starter med
morgensmalingen, hvor vi synger (musik/rytmik) med vores hånddukker og derefter frie leg også er
det voksenstyret aktiviteter. I børnehaven fra 9.30 -11.00, vi starter med morgensamling (9.30-9.50)
musik/rytmik, rim og remser og årstider. I vuggestuen inddeler vi børnene i mindre grupper således
at grupperne, som normalt rummer børn mellem alderen 10 måneder til 3 år, inddeles i tre grupper
med fokus på tre udviklingszoner (side 14-15). Temaerne planlægges, så de indeholder
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læreplanstemaerne bredt. I den yngste gruppe, er aktiviteterne bygget op om sanselige oplevelser,
hvor barnet bl.a. præsenteres for berøring med forskellige naturmaterialer, læringsmiljøet i disse
forløb, kan tage sig ud på forskellige måder og kan både være ude i naturen, inde i stuen, være
omkring et bord eller lign.
Den voksne er afgørende for potentialet for læring i rummet i både vuggestue og børnehave.
Pædagogens interaktion med barnet/børnegruppen er afgørende for barnets udbytte af aktiviteten og
for kvaliteten i børnefællesskabet. Den pædagogfaglige refleksion over egen praksis, dvs. et kritisk
blik på egne handlinger, samspil både verbalt, nonverbalt og positionering er væsentlige faktorer i
skabelsen af det gode læringsmiljø.
Vi arbejder med organiserede læringsrum der tager afsæt i det overordnede læreplanstema. Her
vægtes læringsprocessen højere end selve målet. Eks. i vuggestuen var der planlagt en tur på
legepladsen, hvor børnene skulle tage tøj på i garderoben. Børnene råber musik og går i gang med at
finde en edderkop frem. Pædagogen vælger at følge børnenes spor og aktiviteten blev ændret til musik
og rytmik.
Hver eftermiddag har vi planlagt et frit læringsrum. En voksen sætter en aktivitet i gang, som f.eks.
legezoner med modellervoks og perler, mens en anden voksen følger de ikke-deltagende børns spor
og er til rådighed. Vi tilbyder forskellige typer af lege- læringsmiljøer som støtter børns forskellige
behov. Børnene mødes i forskellige fællesskaber i løbet af en dag.
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Organiserede læringsrum
Vi arbejder målrettet med årsplan samt de overordnede seks læreplanstemaer og ser
grundelementerne som vores faglige viden og positionering set ud fra børnegruppens behov.
Vi arbejder med ugeplaner, månedsplaner, årsplan og små læringsgrupper, for at kunne skabe et bedre
kvalitet i tilbuddet, med opmærksomhed på det enkelte barns behov og mulighed for at støtte i deres
læreprocesser.
Når vi arbejder med læreplanstemaerne, er vi optagede af børns læreprocesser og mål. Vi er optaget
af hvad der skal til, for at støtte barnets læreproces, og for at nå de mål vi arbejder efter? Hvordan
kommer vi derhen? Vi ser efter tegn på at barnet udvikler sig mod målet. Vi bruger trivselsskemaer
og evaskema.
Her er det de målrettede aktiviteter der er tilrettelagt og vi sætter rammen, vi understøtter og udfordre
børnene.





Vintertema
Jul og julefest
Teater







Forårstema
Fastelavn
Påske
Bondegårdstur
Fejring af Børnegalaxens
fødselsdag
Afslutningsfest for de
kommende skolebørn









Efterårstema
Forældremøde
Halloween
Motionsdag
Skovtur




Sommertema
Sommerfest
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Friere læringsrum
Børns leg bruger vi som et friere læringsrum, hvor vi har en mere tilbagetrukken rulle. Her observere
vi hvad børnene er optaget af i legen og hvad vi kan hjælpe børnene med i læreprocessen. Det er en
kunst at være god til at lege, og der er mange ting barnet skal øve sig i at mestre som f.eks. dialog,
fleksibilitet, det at kunne føre og følge. Børns venskaber opstår når det opdager, hvad de kan lære af
hinanden i legen. Her bliver vi inviteret ind i børnenes læringsrum på deres betingelser i deres leg.
Hverdagen små læreprocessen
I vores institution arbejder vi struktureret, det betyder at meget af vores hverdag er i faste rutiner, så
de voksne ved hvor de fysiske skaller placerer sig. Vi arbejder herunder med visuelle piktogrammer
hvor der er rød tråd mellem stuerne. Det giver ro og overskud til, at vi kan positionere os i relation til
barnets behov og læreprocesser.
Læringsmiljøet er hele dagen på Børnegalaxen Taastrup under samlingerne, frokosten, i garderoben
hvor børnene får tøj på, i de planlagte aktiviteter og i børnenes leg. Vi etablerer et pædagogisk
læringsmiljø i de daglige rutiner, ved at tale med barnet, mens det for eksempel får skiftet ble, tager
tøj på, så barnet får stimuleret sin følelsesmæssige tilknytning og sproglige udvikling og at barnet
støttes i selvhjulpenhed, ved at tage flyverdragten på selv. Vi lærer vores børn at tage hensyn til andre
ved frokosten og hjælpe til ved borddækningen, som en del af arbejdet med barnets alsidige
personlige udvikling og sociale udvikling mv. I vores dagligdag stiller vi hele tiden alderssvarende
krav til barnet. Som vi også har nævnt før arbejder vi med zonen for nærmeste udvikling, som betyder,
at det barn kan i dag med voksenstøtte, kan det i morgen selvstændigt. Zonen for nærmeste udvikling
bruger vi i de daglige rutiner og når vi skal sætte lærings aktiviteter i gang, så aktiviteten/legen er
alderssvarende til barnets udvikling. Vi udfordrer gerne barnet, men aldrig så det bliver for svært for
barnet, da dette kan medføre at barnet mister interessen og føler sig mindre værd. Vi har fokus på
hvor vi i læringsmiljøet placerer os i forhold til barnet.
Vi bestræber os på at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet, som understøtter barnets og gruppens
kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling. Dette sker i pædagogiske
overvejelser, hvor viden om børnegruppens behov og børnenes perspektiv inddrages til arbejdet med
læringsmiljøerne. Vi fokuserer på læringsmiljøet og vi har systematiske evalueringer og bruger
evalueringsskema (selvevaluering) på vores personalemøder, børnemøde og stuemøder, hvor vores
faglige refleksioner spiller en stor rolle for det fremtidige arbejde med læringsmiljøerne. Vores
pædagogiske læringsmiljø på Børnegalaxen Taastrup, skal altid tilrettelægges, så det inddrager
hensynet til børneperspektivet, deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og
børnenes forskellige forudsætninger.
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Samarbejde med forældre om børns læring

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
Et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger er en af de vigtigste faktorer for, at barnet oplever
sin tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg. Vi har valgt at have forældresamarbejde
som vores indsatsområde. Det betyder at vi har ekstra fokus på det gode forældresamarbejde. Vi ser
vores forældre som en ressource og vores samarbejde som det vigtigste for at skabe et trygt
børnemiljø, hvor der er mulighed for læring og udvikling.
Vi har så vidt muligt daglig dialog med forældre omkring børnenes trivsel og udvikling. Vi inddrager
forældrene i deres børns oplevelser, læring og trivsel i Børnegalaxen.
Vi lægger også billeder ud, så forældrene kan se hvad deres barn laver til hverdag og vi bruger også
billederne til at opfordre forældrene til at spørge ind til deres egne barns fortælling af hvad de har
lavet i børnehaven. (Famly)
Vi bruger Hjernen&Hjertet som dialog redskab for samarbejde med forældrene, hvor vi har en
forældrekonsultation med forældrene med udgangspunkt i deres barns trivselsskema.
Vi har også et forældremøde for alle forældre i institutionen, hvor vi følger op på børnenes trivsel og
vores arbejde med dem. Derudover holder vi et møde for alle forældre i storebørns-gruppen, hvor vi
fortæller om de temaer vi skal igennem med de kommende skolebørn. Her har vi en særlig forventning
om et samarbejde med forældrene.
Den faglige dialog er med til at få et fælles ståsted og forståelse. Hvis der opstår misforståelser i
kommunikationen, sætter vi altid tid af til et møde, så vi sammen kan finde frem til et fælles mål og
samarbejde om barnet. Vi prioriterer altid at der er mulighed for at tage et møde, hvis enten forældrene
eller pædagogerne mener at det er behov for det.
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Børnegalaxen har indlagt faste møder, hvor forældrene og pædagogerne samarbejder om barnets
læring, udvikling og trivsel:
Vuggestue:
 3 måneder efter start


2 års samtale



Afsluttende samtale ved overgang til børnehave

Børnehave:
 3 måneder efter start


4 års samtale



Samtale ift. skolestart – sep./okt. (året før skolestart)



Samtale ift. skolestart – feb./mar. (før skolestart)



Evt. overleveringssamtaler efter behov (før skolestart)

Vi ser frem til at samarbejde med forældre om det fælles ansvar vi har for, at barnet trives og udvikles.
Vi skal sammen hjælpe barnet med at få lyst til, at lege og lære i fællesskaber.
Alle børn lærer ved, at vi understøtter dem i ”den der handler, for kompetencen”. Børn kan mere end
vi tror.
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Børn i udsatte positioner

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde
før børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s 121
Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte
positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
Det er af afgørende betydning, hvordan de voksne (de professionelle) møder børnene. Vi støtter børn
med forskellige udfordringer ved at sikre, at alle deltager i fællesskabet. Det er vigtigt, at vi som
personale i Børnegalaxen har øje for de børn, der er i risiko for at stå uden for fællesskabet. Her taler
vi også om kvalitet i samspillet, derfor trækker vi ikke barnet ud af børnefællesskabet, men støtter og
hjælper det ind i fællesskabet med tilpasse udfordringer og positive forventninger.
Vi har en systematisk anerkendende tilgang til vores arbejde, derfor er en anerkendende og
understøttende kommunikation vigtig. Det er altafgørende for barnet, hvordan det bliver talt med,
hvilke samspil har vi om barnet, at vi er nysgerrige og nærværende, og at vi lytter og involvere os.
Derfor er det altid vigtigt at give hinanden respons og evaluere effekten af vores indsats.
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De seks læreplanstemaer

Der arbejdes med de seks læreplanstemaer i løbet af året.
Der tilrettelægges en pædagogisk hverdag, der tager udgangspunkt i børnene der går i Børnegalaxen
på nuværende tidspunkt. Vi mener, at barnets egen selvstændige leg, er vigtig for udviklingen af
kreativitet og fantasi, men at det også er vigtigt, at barnet præsenteres for strukturerende opgaver,
hvor det skal arbejde målrettet. Vi forsøger at skabe en hverdag for børnene, der er præget af
udfordringer og oplevelser, som svarer til deres alder og udvikling.
Der er ugeplaner i børnehave og vuggestuen. Det er der for at sikre det pædagogiske arbejde på alle
områder og for at skabe en genkendelig struktur for børn og voksne. Ugeplanerne tilpasses
læreplanstemaerne.
Ny lovgivning om den pædagogiske læreplan
Der er udstedt en ny bekendtgørelse om læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan. Med
bekendtgørelsen er der fastsat to brede pædagogiske læringsmål for hvert læreplanstema samt en
indholdsbeskrivelse for hvert af de seks læreplansskemaer. Dagtilbuddenes arbejde med etablering af
pædagogiske læringsmiljøer for børn skal tilrettelægges inden for og på tværs af de pædagogiske
læringsmål, lige som dagtilbuddene skal tilrettelægge arbejdet med læringsmiljøerne, så de kommer
rundt om de forskellige elementer, der fremgår af indholdsbeskrivelserne med udgangspunkt i det
pædagogiske grundlag.
De seks temaer i pædagogiske læreplaner:
1. Alsidig Personlig Udvikling:
2. Social Udvikling:
3. Kommunikation og Sprog:
4. Krop, Sanser og Bevægelse:
5. Natur, Udeliv og Science:
6. Kultur, Æstetik og Fællesskab:
Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny ramme for den
pædagogiske læreplan. Børnegalaxen Taastrup har udarbejdet pædagogiske læreplan for 2019-2021.
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Alsidig personlig udvikling

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden
og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer
til deltagelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37
Den pædagogiske læringsmål:


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig
selv og hinanden. På den måde kender barnet nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette
skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.



Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og
nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til
deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse,
vedholdenhed og prioritering.

Vores refleksioner:
I Børnegalaxen Taastrup har vi øje for det enkelte barn og dets behov.
Vores afsæt er det enkelte barns udvikling og nærmeste udviklingszone – vi støtter og opfordrer
barnet til at mestre selv, fx i garderoben, på toilettet, ved spisning osv. Vi anerkender barnet og
opmuntrer til at barnet kan blive selvhjulpen, ved f.eks. at sige ”Du er modig” eller ”Du klare det”.
Alt sammen med den voksne som sikkerhedsnet i baggrunden, en voksen, det er muligt at hente hjælp
hos. Vi skaber deltagelsesbaner i de forskellige aktiviteter, så barnet får oplevelsen af at lykkes – at
der er flere måder at være med på.
Vi hjælper det enkelte barn til at udvikle en positiv selvfølelse og anerkender dets følelser. Alle
følelser er berettigede, og vi hjælper barnet med at håndtere det, når det er svært. Vi giver plads til
forskellighed og italesætter forskellighed som positivt og givende i fællesskabet.
Vi hjælper barnet med at se nye perspektiver, f.eks. i konfliktsituationer, der kan være flere måder at
gøre tingene på. Vi guider barnet i at tage plads og give plads til andre. Nogle gange er man i centrum,
andre gange ikke. Medbestemmelse er også et nøgleord hos os. Børnene øves i at mærke sig selv og
egne behov. Der er plads til at børnene prøver af, øver sig, er nysgerrige og udfolder sig, både
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kropsligt og verbalt. Vi følger barnets spor og opfordrer til egne initiativer og behov/lyst. Vi lærer
børnene om forskellighed – at vi ikke er ens. Vi lærer dem at vente på deres tur og lytte til hinanden.
Vi har plads til at nogle børn kan have brug for noget særligt, eks. en særlig aftale for et enkelt barn.
Ligeledes har vi et stort fokus på fællesskaber. Det er vigtigt for os at alle børn er en del af et
fællesskab – stort eller lille. Vi lærer dem at tage hensyn, lytte og give opmærksomhed til hinanden.
Det er vigtigt at have gode venner, da det giver børnene følelsen af at høre til – en ven eller flere
venner, de kan spejle sig i, de kan udvise empati sig gennem overfor, og som de kan lige med, hygge
med, føle tryghed og samhørighed med osv. Børnene udvikler sig gennem relationer til andre børn,
de lærer at vi alle har stor værdi og at der skal være plads til os alle.
Samlet set, kan Børnegalaxen beskrives som et sted, hvor vi har øje for det enkelte barn i
børnegruppen og for hele børnegruppen. Et sted, hvor vi tager individuelle hensyn til det enkelte barn
i fællesskabet, og hvor fællesskaber vægtes højt.
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Social udvikling

Social udvikling er af handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber,
hvor børnene kan op leve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaring med selv at øve indflydelse
og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljø skal derfor
understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale til lokal- og
nærmiljøet, til aktiviteter, ting legetøj m.m
Den styrede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold s. 38-39

De pædagogiske læringsmål:
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling skal tage udgangspunkt i
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-6-år. De to
pædagogiske mål er følgende:



Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale
fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en
ressource og som bidrager til demokratisk dannelse

Vores refleksioner:
I Børnegalaxen Taastrup er nøgleordene for barnets sociale udvikling, venskaber og fællesskaber.
Overordnet set handler det for os om, at børnene skal være gode venner, passe på hinanden og udvise
empati og omsorg for hinanden.
Vi har fokus på at de voksne, barnet møder ( både forældrene og vi som personale), er de vigtigste
læringsværktøj i barnets sociale udvikling barets sociale udvikling er også et fokuspunkt i vores
projekt med ”tidlig indsats i vuggestuen” derfor har vi fokus på, at hvert barn i vuggestuen en
primærpædagog, der drager omsorg og har dialogen med barnet og dets familie.vi er rollemodeller
når vi viser omsorg og empati og med vores indsigt i barnet, kan vi effektregulere børnene store
følelser, så de oplever tryghed og at blive taget hånd om.
Vi støtter børnene i at lege med hinanden, både små og store grupper. Vi deltager gerne i legen hvis
vi føler og ser der er brug for det. Men lader dem også lege alene og fordybe sig selv alene, da det
også er vigtigt at kunne. Vi lærer det barn, der befinder sig i en udsat position, at se, hvad der sker i
en leg, og hvad de selv kan bidrage med den legende børnegruppe, bliver vist, hvordan de kan åbne
legen op for nye børn ved at vi fokuserer på, hvad det enkelte barn kan bidrage med i legen. På den
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måde får børnene øje for forskellige børns ressourcer, samt at forskellighed er et potentiale. Vi har
samtidig fokus på at børnene skal lære både inddragelse og at håndtere afvisning. Når børnene
kommer i indbyrdes konfliktsituationer, giver vi børnene chancen for selv at finde en løsning, ved at
give dem nogle ideer til løsningsforslag.
I Børnegalaxen Taastrup er relationen mellem barn og voksen det vigtigste læringsredskab. Dette
tjener som fundament for barnets sociale udvikling og almene dannelse, hvor dette sker i et trygt og
inkluderende læringsmiljø understøttet af voksne. Derved imødekommes barnets særegne interesser
både på gruppe- og individplan. Dette fx ved at barnet hjælpes og støttes i danne og opretholde
relationer til de andre børn gennem oplevelser (fx ture ud af huset) og lege, hvor den voksne fx er
medskaber/bidragsyder til en leg som barnet over tid tager mere ansvar for.
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Kommunikation og sprog

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i
fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børn kommunikative og
sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det
pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41
De pædagogiske læringsmål:
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år. De to
pædagogiske mål er følgende:


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til,
at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.



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.

Vores refleksioner:
Vi taler og bruger sproget meget i vores hverdag med børnene. Vi inviterer børnene til den gode
dialog, hvor vi stiller åbnende spørgsmål.
I vuggestuen er det den før sproglige kommunikation, der er i fokus, i særdeleshed den nonverbale
og kropssprogslige kommunikation.
Vi anvender sprog i alle dagligdagens gøremål, fx i garderoben, ”nu skal du tage jakken på” og når
vi taler om hvordan vejret er og hvilket overtøj man skal have på. Vi taler om maden ved bordet, vi
benævner ting, der er omdrejningspunkt. I vores læringsmiljø støtter vi børnenes sproglige
udvikling med piktogrammer. Vi har piktogrammer hængende i relevant nærhed af dagligdags
rutiner. For de mindste ved at sætte ord på, hvad der sker.
Vi synger meget, leger med rim og remser, hvor børnene øver hukommelse, sproget melodi og at
udtrykke følelser med stemmen, børnene får udvidet deres ordforråd ved hvert emne personalet
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planlægger. Der arbejdes med fokusord, rollelege, eventyr mm. Dette gøres fx også til vores
samlinger på stuerne, hvor temaet blandt andet inkluderer årstider, højtider og meget andet.
Vi har et læsehjørne, hvor der er bøger for børnene og bøger man læser med voksne sprog/kufferter.
De dialogiske læsninger i fokus
Vi læser bøger i fællesskab, hvor vi taler og finder på kreative ideer derefter. F.eks. kan vi finde på
at lave nogle dukker af pinde og stof, hvor børnene får lov til at lave deres egne teaterstykker ud fra
det eventyr vi har læst.
Vi er i dialog med forældrene om, hvor vigtigt det er at læse med deres børn, og opfordrer dem til at
læse bestemte bøger samt at snakke om bestemte emner med børnene.
Vi er opmærksomme på, at legepladsen også er et sted, hvor vi aktivt sætter ord på børnenes lege og
støtter op omkring børnene indbyrdes kommunikation. Dette både ift. De almindelige
legerelationer, men også når der opstår uoverensstemmelser mellem børnene.
Sproget er det bedste arbejdsredskab til at gøre sig forståelig ved uenigheder – noget som også
minimere frustrationer mellem børnene.
Vi samarbejder med biblioteker omkring gode børnebøger og børnefilm.
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Krop, sanser og bevægelse

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke
og passe på kroppen – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden,
følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra
kroppen”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43
De pædagogiske læringsmål:
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i
beskrivelsen at temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år. De to
pædagogiske mål er følgende.


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle udforsker og eksperimenterer med
mange forskellige måder måden at bruge kroppen på.



Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop,
herunder kropslige forskellige måder at bruge kroppen på.

Vi er beviste om at kropsidentiteten udvikles gennem kropslige erfaringer i sociale samspil og
derfor skal barnet i det pædagogiske læringsmiljø have mulighed for at erfare verden med og
gennem kroppen. Via sanserne opfatter og begriber barnet verden. Det pædagogiske læringsmiljø
skal derfor stimulere barnets sanser, da disse har afgørende betydning for barnets motoriske
udvikling og automatiseringen af bevægelser.
Hvor vi blandt andet laver sansekasser og mærker os frem til hvad der er i, vi leger med ler og
kartoffelmel. Vi puster sæbebobler, laver finger maling og fod maling osv.
Vi laver motorikdag / aktiviteter en gang om ugen låner vi skolens gymnastiksal, hvor vi blandt
andet laver motorikbaner i hele rummet. Gribe- og kaste lege balanceøvelser, slå kolbøtter og laver
samarbejdsøvelser
Vi inddrager de indendørs rammer på flere måder, når vi planlægger motoriske forløb, ved f.eks. at
flytte møbler ved danse – stop dans og sanglege, massage- barn/barn.
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Vi hjælper børnene til at udfordre sig selv, til at prøve selv måske endda prøve noget, der kan være
lidt ” farligt” vi har et stort fokus på det enkelte barns selvhjulpen hed og det kommer bl.a. til
udtryk ved at børnene lærer at mestre egen krop- klatre op på taburetten, kravle op på puslebordet,
kravle op ad stigen til krybben osv.
Både på legepladsen og når vi er på ture ud af huset, er der muligheder for børnene øver sig i
udholdenhed og balance for at sanserne aktiveres. Vi anvender legepladsen, som giver store
muligheder for at klatre, gynge, trille, rutsje, løbe, cykle, grave, bygge mm.
Vi veksler mellem børnenes egen motoriske udfoldelser og strukturerede pædagogiske aktiviteter.
Som pædagoger er det vores opgave at, vise/give børnene nye muligheder og opmuntre børnene når
de øver sig, så nye færdigheder udvikles. Vi er særligt opmærksomme på, at børnenes kroppe bliver
udfordret- så det må gerne være lidt ”svært”
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Natur, udeliv og science

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv
dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med
naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med
bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45
De pædagogiske læringsmål:
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år. De to
pædagogiske mål er følgende:


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 nature, og som giver børnene en
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.



Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger
naturfænomenerne i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke
sig om årsag, virkning og sammenhænge.

Vores refleksioner:
Vi har en rigtig dejlig legeplads med god natur og vi ligger ligeledes i et dejligt område med en sø i
nærheden. Vi er ude lige så meget som vejr og vind tillader. Når efteråret nærmer sig, går vi ud og
samler æbler, blade og kastanjer ved søen. Vi går på ture, hvor børnene har store muligheder for at
lytte, dufte, mærke og pirre nysgerrigheden. En gang om året er vi på besøg hos en bondegård, hvor
børnene får nærmere kendskab til dyrene og naturen.
Vi har LEGO bord, konstruktionslegetøj, magneter, klodser, legetøjsdyr, bøger om dyr/natur og
naturkasser til rådighed i institutionen.
Vi synger og rimer om natur, dyr, vejr, årstider, osv. Vi tæller og leger med farver, former og
figurer.
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Når børnene er på legepladsen, på tur i nærområdet, på bondegårdstur eller på tur i skoven, fokusere
vi på alt det levende, der findes omkring dem. Vi taler om vind og vejr, årstider, krible-krable dyr,
fugle, planter, træer m.m. Vi gør børnene nysgerrige på naturen ved at være den rollemodel, der gør
børnene trygge ved naturen og naturfænomener. Vi viser lyst til at gå på jagt efter små kryb
sammen med børnene, hvis et barn glad kommer og viser den fine edderkop han/hun lige har
fundet.
Børnene bliver gjort bevidste om, at uderummet, fx legepladsen, ikke kun bruges til motoriske
udfordringer, men også til rollelege, sanglege m.m. Vi bruger materialer fundet i naturen fx
kastanjer, blad og pinde til vores kreative projekter. Vi er udenfor så tit det kan lade sig gøre, i både
regn, slud og solskin.
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Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er
kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for
at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

De pædagogiske læringsmål:
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage
udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år.
De to pædagogiske mål er følgende:


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og
forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde,
normer, traditioner og værdier.



Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle
oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement,
fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige
materiale, redskaber og medier.

Vores refleksioner:
Vi fejrer de traditionelle højtider, såsom jul, Eid, påske, fastelavn osv., og laver diverse aktiviteter i
denne forbindelse. Ligeledes griber vi kulturelle begivenheder Halloween.
Vi vægter at holde fast i vores traditioner, da traditioner er med til at styrke fællesskabet, og det
giver os et fælles udgangspunkt, en kultur vi kan være fælles om. I kraft af at vi holder fast i vores
traditioner integreres disse i vores børn og vil sammen være en del af deres danske kultur. Vi har
traditioner som jule- og påskefrokost for børnene. Her bliver der lavet ekstra lækker frokost med
mad der hører julen/påsken til. Vi sidder ved pyntede borde og bruger ekstra tid på hyggen. Ved
fastelavn slår vi katten af tønden.
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Vi holder både julefest og sommerfest for børn/forældre og søskende. Til julefesten klipper vi
julepynt, laver juledekorationer, spiser en masse æbleskiver og laver juleteater/cirkus. Til årets
sommerfest kommer alle forældre med hver deres ret til vores fælles buffet. Her ser vi et eksempel
på mangfoldigheden i Børnegalaxen. Alle familier får mulighed for at præsentere noget særegent fra
deres kultur.
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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.
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 pædagogiske mål og
herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmål 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
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

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?
I Børnegalaxen Taastrup ønsker vi at fremme en nysgerrighedskultur, hvor der er lyst til at stille
spørgsmål til egen praksis og husets vaner. Gør vi det, vi tror vi gør? Giver det mening at fortsætte
med en bestemt handlemåde?
Ledelsen har fokus på at planlægge og skemalægge tid til evaluering og fordybelse. Ledelsen sørger
for jævnlige nedslagspunkter, hvor ledelsen sammen med det pædagogiske personale evaluerer
vores praksis med udgangspunkt i konkrete episoder. Dette kan ske ved personalemøder og hver
gang der opstår en udfordring i hverdagen. Formålet med evalueringen bestemmer, hvilken
dokumentation der vælges.
Vi skelner mellem årlige evalueringer, såsom arbejdet med læreplanstemaerne, som plejer at blive
taget op på personaledage eller personalemøder, og løbende eller akutte evalueringer, der opstår på
grund af en udfordring, som vi skal løse sammen. Vi starter forandringen med observation af en
udfordring. Evalueringen sker i disse tilfælde med den berørte personalegruppe og ledelsen, hvor
ledelsen aftaler med personalet, hvordan personalet undersøger, dokumenterer og evaluerer deres
udfordring. Metoderne vi anvender, kan være aktionslæring, praksisfortællinger,
observationsskemaer, ”SMITTE-modellen”, handleplaner, fotos, videomateriale m.m. Vi skaber
rammer for at børnene inddrages så meget som muligt i evalueringsprocesser, så evalueringen
indgår i den daglige praksis og bliver en del af barnets læringsmiljø. Børn kan fx være med til at
tage fotos, eller være med i en dialog og fortælle om deres oplevelser til praksisfortællinger.
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet
år?
Hver stue har en dokumentationsmappe, hvori vi løbende samler dokumentationsmaterialer, der beskriver
vores arbejde med de forskellige læreplanstemaer. Disse kan vi tage frem, når der løbende opstår
udfordringer eller undring over hvorvidt vi gør det, som vi tror vi gør. I mappen findes også fx
aktionsskemaer, hvori temaprojekter bliver dokumenteret og evalueret. På personalemøder bliver udvalgte
temaer berørt og gennemdrøftet. Når tiden kommer for den store læreplansevaluering hvert andet år,
inddrages forældrebestyrelsen, der bliver bedt om at give input om deres forventninger til læreplanstemaer.
På efterfølgende P-møde arbejder vi med de forskellige temaer, hvor vi fortæller hinanden, hvordan vi har
arbejdet, hvad vi og børnene har lært, samt hvordan vi vil arbejde videre med temaet. Dette er til inspiration
for alle og skærper vores faglighed.
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