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Hvem er vi? 
Den Integrerede Institution Børnegalaxen, Høje-Taastrup er en privatejet institution, som har 

administrationsaftale med Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. 

Børnegalaxen Taastrup blev etableret i 2015. Institutionen er normeret til 60 børn, fordelt i to 

børnehavegrupper og to vuggestuegrupper.  

Vi er fysisk inddelt i 2 etager, hvor vi har to vuggestuegrupper og børnehavegrupper på hver etage.  

Formålet med den private institution Børnegalaxen er, at skabe trygge rammer, så børnene kan 

udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og sociale individer.  

I Børnegalaxen er det vigtigt at vi er optaget af pædagogik, som noget der foregår gennem hele 

dagen. Alle situationer rummer perspektiver og nuancer fra den nye styrkede læreplan, som er 

beskrevet i dagtilbudsloven. 

Formålet med vores styrkede læreplan i Børnegalaxen er, at vise eksempler på vores hverdag i den 

pædagogiske praksis. Vi har bygget vores læreplan op med korte beskrivelser af centrale begreber, 

temaer og eksempler på mål for børns læringsmiljø, samt mål for de voksnes arbejde i praksis.  

 

Vi har udarbejdet vores læreplan på en pædagogisk weekend, hvor alle medarbejdere fik mulighed 

for at forholde sig til de 6 temaer. Senere blev det skrevne samlet af to pædagoger i institutionen. 

Vi har delt høj faglighed, pædagogiske kompetencer og gode ideer med hinanden. Vores fælles 

udgangspunkt er at give børnene de bedste kompetencer med videre i livet. 

 

I Børnegalaxen er det vores mål at alle børn skal mærke tryghed, 

kvalitet, kompetencer og omsorg, og dette definerer målet og 

retningen for vores fælles pædagogiske arbejde. Gennem 

planlagte aktiviteter og rutiner skabes læringsmiljøer med 

dannelse, trivsel, læring og udvikling for børnene.  

Vi, som institution udvikler os løbende i takt med den 

pædagogiske udvikling, ny viden og aktive processer. Vi vil altid 

have nye pædagogiske overvejelser og refleksioner i spil.  

Vi ser barnet som værende: 

- Unikt med hver deres særlige rettigheder 

- Selvstændige individer med egne holdninger og følelser 

- Aktivt i samspil med omgivelserne 

- Initiativrigt, tænksomt og opmærksomt. 
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Pædagogiske grundlag 
Herunder følger en beskrivelse af vores pædagogiske grundlag, for vores mål og hvordan vi 

arbejder med børnesyn, børne dannelse, børnefælleskaber, leg og læring.  

Børnesyn 

I Børnegalaxen har vi et barnesyn, hvor det at være barn har værdi i sig selv. Vi ser børnene som 

kompetente og selvstændige individer. Vi har et mål for læringsmiljøet om at børnene oplever sig 

selv som individer og ikke kun som en gruppe. Det enkelte barn er ligeværdigt og indeholder 

masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til 

andre.  

Vi er opmærksomme på at skabe tryghed for børnene i overleveringssituationerne. Det gør vi ved, 

at vi voksne går ned i børnehøjde, for at hilse og sige farvel til hvert enkelt barn. Personalet 

arbejder ud fra målet om at møde børnene i deres følelsesmæssige tilstand og spejle børnenes 

følelser, så de føler sig forstået og set af en nærværende og omsorgsfuld voksen. Det kan både 

være i en afleveringsstiatuon eller en legesituation. Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken 

tilgang og sprog vi som personalet anvender når vi er i kontakt med barnet. Vi er bevidste om, at 

den måde vi forstår barnet på og det sprog vi bruger, har afgørende betydning for barnets 

udvikling og muligheder.   

 

Børne dannelse 

I Børnegalaxen Taastrup arbejder vi med dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, 

hvor legen skal være grundlæggende, og der skal tages udgangspunkt i børneperspektivet, uanset 

om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller planlagte forløb. Vi tager 

børnenes meninger alvorligt, som led i en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Vi er 

opmærksomme på at dannelse, ligestilling og demokrati hele tiden skal medtænkes i vores 

pædagogisk arbejde med børnene.  

Vi opfatter dannelse som et eksempel på børns handlinger i omgivelserne omkring dem, samtidig 

med at deres egne opfattelse af verden lyttes til og anerkendes. Vores mål er derfor at invitere 

børnene med til at skabe en del af hverdagens mange fælles aktiviteter og give børnene mulighed 

for at øve indflydelse på deres omgivelser. Personalet opnår dette mål for læringsmiljøet ved at 

bruge samlingssituationerne til, at få fokus på børnenes medbestemmelse og perspektiver. Dette 

indebærer både indholdet af samlingen, men også dagens forløb. Vi er opmærksomme på, at 

børnene lærer at lytte til hinandens perspektiver, øver sig i at give plads til hinanden og at alle, 

også de stille, bliver modige nok til at fortælle om noget der er vigtigt. Der er med til at skabe 

dannende, selvstændige individer med gode manerer.  

Børnene er med til at være en del af hverdagens mange rutiner og aktiviteter.  Personalet 

inddrager børnene i hverdagens opgaver på det niveau, børnene kan. Børnene oplever at 

medvirke i og have indflydelse på udformningen af dagligdagen. De voksne giver derfor f.eks. 
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børnene kosten, så de kan deltage i oprydningen og andre redskaber til deltagelse i alle former for 

daglige rutiner.  

 

Børnefællesskaber 

I Børnegalaxen har vi 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 anderkender 

og respekterer vi legens vigtighed og giver legen en betydningsfuld plads i hverdagen. Vi har dog et 

stort ansvar for at alle børn føler, at de er med i børnefælleskaber og lege. Derfor er det vigtigt at 

legen til tider støttes, guides og sammensættes, så legen er udviklende og givende for barnet. Vi er 

opmærksomme på det ansvar der ligger i legen og derfor observerer vi tit børnenes leg.  

At indgå og deltage aktivt i børnefællesskaber har stor betydning for oplevelsen af udvikling, 

trivsel, dannelse og læring. Vi har derfor et mål for læringsmiljøet om at sikre, at alle børn føler sig 

inkluderet og værdsat i de fællesskaber, de bevæger sig i. Dette gør vi ved at acceptere, når 

grupper af børn ønsker at lege alene i børnefællesskaber. Personalets rolle er derfor ikke altid at 

sætte aktiviteter i gang med alle børnene, men at give 

børnene plads til selv at iscenesætte en leg med deres 

venner. Vores mål er endvidere at sikre, at de børn, som 

får afslag på at deltage i en leg, bliver samlet op og 

inkluderet i andre fællesskaber. 

 

 

Leg  

Børns spontane og selvorganiserede leg skal både 

anerkendes, respekteres og gives betydelig plads i 

Børnegalaxen. Det pædagogiske personale har samtidig 

et ansvar for at være opmærksomme på, hvordan 

legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig. Det 

pædagogiske personale kan eksempelvis 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. Rammesatte legeaktiviteter kan 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 sker ofte i børnefælleskaber. Derfor er det vigtigt at det 

pædagogiske personale fastsætter gode rammer for dette. Gode relationer og venskaber er 

afgørende for, at barnet føler sig som en del af fælleskabet, derfor er vi opmærksomme på om 

barnet har betydningsfulde relationer til både de andre børn og voksne.  
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Børnene har mulighed for fri leg, dvs.  børnene selv kan organisere lege, hvor vi voksne ikke er 

deltagende. Personalets mål er derfor at give plads til, at børnene kan få lov at spejle sig og 

kopiere hinanden, hvor personalet er observerende og understøtter, når behovet opstår. Derfor 

giver vi larm og kaos plads i dele af hverdagen, da det kan være en del af børnenes lege og derfor 

være meningsfyldt for dem. Vi har legetøj til rådighed, hvor børnene selv kan udforme aktiviteten. 

 

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 arbejder med at børnene skal have medbestemmelse og 

indflydelse, da dette i sig selv er med til at stimulere børnenes 

interesse og øge deres engagement og indbyrdes samspil. Børnene 

bidrager aktivt med ideer og forslag i fællesskab, som bliver hørt af det 

pædagogiske personale. Ud fra dette kan der sammensættes 

aktiviteter og projekter der passer til børnegruppen.  

Børnenes læring er en central del af hverdagen i Børnegalaxen. Målet 

for læringsmiljøet, er at børnene oplever læring i alle hverdagens 

øjeblikke. Det pædagogiske personale har derfor som mål at skabe 

læringsmiljøer, hvor alle børnene oplever, de voksne er tilgængelige, 

og hvor der er rum til fordybelse, og som fremmer børnenes sociale, 

kropslige, kognitive og følelsesmæssige læring gennem deltagelse og 

nærvær.  

Derudover er vores mål for børnenes læringsmiljø, at børnene oplever det pædagogiske personale 

som positive og engagerede rollemodeller, der er nysgerrige på barnets intentioner. Dette handler 

om, at personalet skal være tålmodige. Når barnet selv vil, samt have tillid til at barnet kan 

lykkedes. Dette skaber grund for børnenes læring. Målet for personalet er at være opmærksomme 

på at følge barnets spor og mærke efter. Dette kan ses ved at kigge på om barnet viser 

engagement og glæde ved at deltage i de forskellige hverdags aktiviteter.  

 

 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til 

udtryk hos os, og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
Målet for personalet er at skabe de bedste betingelser for det fælles pædagogiske grundlag og  

udviklingen af kvalitet i børnenes leg.  

Børnemiljøet skal være en del af det pædagogiske arbejde. Den pædagogiske læreplan beskriver, 

hvordan man aktivt inddrager det fysiske, æstetiske børnemiljø i relation til mål, metoder og 
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aktiviteter.  

I den pædagogiske praksis arbejder vi dagligt med at se, høre og forstå barnets behov. Ud fra dette 

kan vi udvikle barnets kompetencer i leg og læring. Dette sker under planlagte fællesaktiviteter 

eller i fri leg, hvor børnene kan udfolde sig som de lyster, både inde og ude. Det pædagogiske 

personale skal dagligt være tilgængeligt, imødekommende og nærværende over for det enkelte 

barns behov. Børnegalaxen har redskaber og indretning til børnene kan have selvopfundne lege og 

aktiviteter i gang på stuen, hvori der opstår nye lege og legerelationer. Det giver alle børn 

mulighed for at indtage nye roller og positioner i nye relationer. Det er personalets opgave at 

tilgodese alle børn i fællesskabet. 

 

 

Pædagogiske læringsmiljøer 

Hvordan skabes der hele dagen pædagogiske læringsmiljøer? 

Vi i Børnegalaxen arbejder både med de fysiske læringsmiljøer og de relationelle læringsmiljøer. 

Vores fælles mål for det fysiske læringsmiljø er både inde og ude, som skal stimulere børnenes 

fantasi og kreativitet, invitere til leg, samt skabe rum til aktive og stillesiddende aktiviteter. 

Børnenes læring skal tænkes ind i den daglige pædagogiske praksis på kryds og tværs af alle 

aktiviteter og relationer. Det kan f.eks. være aktiviteter fra barn til barn eller barn til voksen.  

Målet for personalet er derfor at arbejde aktivt med at skabe ”rum i rum” og således skabe små 

læringsmiljøer, der inviterer til forskellige sociale fællesskaber.  

Personalet arbejder med læring fra morgenstunden, hvor der skabes små opsatte læringsmiljøer. 

Det kan være ved tegnebordet, LEGO på gulvet, leg i dukkekrogen, leg ude på legepladsen, med 

fokus på at være i børnehøjde med barnet. Disse læringsmiljøer giver børnene mulighed for 

fordybelse.  

 

 

Vi har rumdelere og reoler til at indrette mindre legeområder på stuer, som hjælper børnene til at 

afskærme sig og fordybe sig i leg. Indretningen gør det nemmere og naturligt, for børnene at deles 

i mindre grupper og inviterer til forskellige typer af lege.  

De fysiske læringsmiljøer kan være mobile, i takt med at børnene hele tiden bevæger sig rundt i 

forskellige sammenhænge. Børnene har mulighed for at rykke rundt på ting, som kan give dem fri 

mulighed til at bruge deres fantasi og skabe deres egne 

læringsmiljøer. Personalets mål er derfor at følge børnene, hvor de 

er, uden nødvendigvis at deltage. Vi bevæger og placerer os i de 

fysiske læringsmiljøer, dvs. på gulvet, i vindueskarmen eller i 

legehuset, således at vi kan være tilgængelige, og understøtte 

børnenes lege, som bidrager til social læring og udvikling.  
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I Børnegalaxen har vi et mål for vores relationelle læringsmiljøer om, at børnene skal opleve de 

voksne som nærværende og tillidsfulde samt mødes med gensidig respekt. Det pædagogiske 

personale har derfor som mål, at have pædagogiske overvejelser om det enkelte barns, 

børnefællesskabets og vores egne læringsmuligheder.  

Vi er bevidste om, at vi med alle vores handlinger og tilrettelæggelser af dagen, aktiviteter, rutiner 

osv. skaber børnenes muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi er nærværende i 

vores relation med barnet, ved at lytte til barnet, rette vores kropssprog mod barnet og se på 

barnet i børnehøjde i dialogen. Dermed skaber vi et trygt og tillidsfuldt læringsmiljø, hvor barnet 

har mulighed for at udtrykke, mærke og udforske egne følelser, behov, interesser og holdninger. 

Den voksne er afgørende for potentialet for læring i rummet i både vuggestue og børnehave. 

Personalets interaktion med barnet eller børnegruppen er afgørende for barnets udbytte af 

aktiviteten og for kvaliteten i børnefælleskabet. Vi arbejder med organiserede læringsrum der 

tager afsæt i det overordnede læreplanstema. Her vægtes læringsprocessen højere end selve 

målet, da vi følger børnenes spor.  

I vores institution arbejder vi struktureret, det betyder at vores hverdag har faste rutiner, så 

personalet ved hvor de fysisk skal placerer sig. Vi arbejder herunder med visuelle piktogrammer, 

hvor der er rød tråd hele dagen på stuerne. Det giver ro og overskud til, at personalet kan placere 

sig i relation til barnets behov og læreprocesser. Derudover er piktogrammer med til at fremme 

børns forståelse for, hvad der skal ske i løbet af dagen, som er med til at give barnet mindre stress. 

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 med pædagogiske 

overvejelser, hvor viden om børnegruppens behov og perspektiv inddrages i arbejdet med 

læringsmiljøer.  

Vi har systematiske evalueringer og bruger evalueringsskema (SMTTE) på vores personale-, børne- 

og stuemøder, hvor vores faglige refleksioner spiller en stor rolle for det fremtidige arbejde. Dette 

bruger vi i forhold til vores vidensmål og færdighedsmål om at målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere et forløb. 
Vi tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljøer ved at tage hensyn til børneperspektiv, 

deltagelse, børnefællesskaber og børnenes forskellige forudsætninger. 
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Forældre samarbejde  
- ”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med 

forældrene om børns læring.” 

I Børnegalaxen værner vi om det gode samarbejde med forældrene, da vi anerkender betydningen 

af stærke relationer mellem de omgivelser og fællesskaber, barnet bevæger sig i.  

Vi ser forældrene som en ressource og vores samarbejde er vigtigt for at skabe et trygt børnemiljø, 

hvor der er mulighed for læring og udvikling.  

Vi anerkender derudover også at alle forældre er forskellige, og derfor har vi som mål at 

imødekomme forældrene. Vi arbejder med at altid have en fælles indsats omkring barnet, hvor vi 

sammen kan støtte, guide og udvikle hinanden i hverdagen, samt at kontakten til forældrene er 

positiv og professionel. Samarbejdet skal være frugtbart for barnets trivsel, dannelse, udvikling og 

læring.  

I afhentnings-/afleveringssituationer vil vi overlevere børnenes oplevelser gennem dagen ansigt til 

ansigt. Vi har så vidt muligt daglig dialog med forældre omkring deres barns trivsel og udvikling. Vi 

inddrager forældrene i deres barns oplevelser, læring og trivsel i Børnegalaxen.  

Vi har vores faste trivselssamtaler, men ud over det tilbyder vi altid en ekstra trivselssamtale med 

forældre, som har behov for en afklaring om barnets hverdag i Børnegalaxen. Vi prioriterer altid at 

der er mulighed for at tage et møde, hvis enten forældrene eller personalets mener at der er 

behov for det. Hvis der opstår misforståelser i kommunikation vil vi sammen finde frem til et 

fælles mål og samarbejde om barnet.  

Vi har også forældremøder for alle forældre i institutionen, hvor vi følger op på børnenes trivsel, 

kommende projekter, samt udveksler nye ideer med forældrene.  

 

Som dokumentation til forældrene og for, at de kan følge med deres barns hverdag i 

Børnegalaxen, lægger vi billeder ud på ”Famly”. Vi skriver dagligt opslag, som kan være ugeplan, 

situationsbilleder, informere om hvad vi har lavet udløbet af dagen, til at opfordrer forældrene til 

at spørge ind til deres barns fortælling af hvad de har oplevet eller lavet institutionen.  

Vi bruger Rambølls ”Hjernen&Hjertet” som redskab til dialog og samarbejde med forældrene, når i 

har forældrekonsultation med udgangspunkt i deres barns trivselsskema. Vi bruger dette redskab 

til at sætte fokus på alle børns trivsel, for at ”alle børn ses”, og personalet bruger skemaet til at 

formidle iagttaagelser af børns trivsel og om de udvikler sig. Dermed kan det pædagogiske 

personale arbejde med det, som barnet har 

brug for til udvikling og trivsel.  
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Hvordan arbejder vi med børn i udsatte positioner 
Det har en afgørende betydning for hvordan vi som personale 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. Vi 

støtter og hjælper barnet ind i fællesskabet ved at tilpasse udfordringer og positive forventninger.  

I Børnegalaxen har vi et mål om, at alle børn skal kunne indgå i fællesskaber i vores læringsmiljøer, 

det gælder også i lege- og børnefællesskaber.  

Personalets mål er at være opmærksomme på alle børns adfærd i leg, fællesskaber og sociale 

interaktioner. Det pædagogiske personale skal være observerende og opsøgende for at forstå 

barnets adfærd og intentioner, og det er vores ansvar at alle børn har mulighed for at indgå i 

børnefællesskabet, uanset udviklingsniveau.  

Vi skal være opmærksomme på udfordringer for det enkelte udsatte barns læringsmiljøer og få øje 

på de børn, som ikke selv indgår i fællesskabet, såsom leg og aktiviteter. Derfor er personalets mål 

at være rollemodeller ved at danne inkluderende læringsmiljøer, som rummer alle børn og sikre 

alle børn en plads i fællesskabet. Vi arbejder derfor med handleplaner for at sikre en systematisk 

udvikling af læringsmiljøer.  

Det er vores mål i Børnegalaxen at børnenes læringsmiljø 

opleves, som et demokratisk fællesskab. Børnene skal se sig 

selv som en del af den demokratiske proces ud fra deres 

udviklings trin, og derfor er det et centralt mål for personalet, 

at sikre alle børn har deltagelsesmulighed uanset alder, køn, 

etnicitet, udviklingsniveau og position i fællesskabet.  

I Børnegalaxen tager vi udgangspunkt i at møde børnene 

anerkendende og inkluderende. Vi tilrettelægger en 

pædagogisk indsats, med særlige pædagogiske- og sproglige 

forløb, så alle børn får mulighed for at udfolde sig og begå sig i 

fællesskabet. De børn der har brug for tættere guidning og 

voksenkontakt imødekommer vi i den pædagogiske praksis.  

Vi har en anerkendende tilgang til vores arbejde, derfor er en anerkendende og understøttende 

kommunikation vigtig. Det er altafgørende for barnet, hvordan det bliver talt med, samt hvilket 

samspil vi har om barnet. Personalet skal være nysgerrigt, nærværende, lyttende og involvere os. 

Derfor er det altid vigtigt at give hinanden respons og evaluere effekten af vores indsats.  
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Hvordan skaber vi sammenhæng til børnehaveklasse? 
Vores mål for skolebørnenes læringsmiljø er, at de i løbet af deres sidste år i børnehaven bliver 

mere klare og trygge til at blive en del af et nyt fællesskab. Vi understøtter børns kompetencer i 

forhold til nogle af de temaer, der arbejdes med i skolen gennem arbejdet med de 

pædagogiske læreplaner.  

Inden skolestart forbereder personalet børnene ved at have forskellige temauger, såsom ”snakke 

om følelser”, ”Fri for mobberi”, ”kroppen”, ”Eventyr teater” m.m.  

Alle skolebørnene går på samme stue, da en af børnehavegrupperne er alderssvarende for 

skolestart. På den måde er der dannet et læringsmiljø, hvor børnene har et fælles mål for 

sprogarbejdet og hvor skriftlige før-skole-aktiviteter foregår primært. Børnene får opgaver og 

bøger til at lære tal og bogstaver, disse bøger får de også med hjem, så de kan øve med deres 

forældre. Det giver en følelse af at få lektier for, og et ansvar for et bringe bogen med tilbage til 

institutionen.  

Vi har gennem året fokus på børnenes sociale relationer, selvhjulpen hed og ansvar for egne ting 

og hinanden. Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets udvikling af sociale 

kompetencer, være nysgerrige, tro på egne evner og evnen til at bidrage til fællesskabet.  

Skolebørnenes personale videregiver oplysninger om barnet til den skolebarnet skal starte på. Det 

gør vi enten ved et overleveringsmøde eller på skrift.  
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Inddragelse af lokalsamfundet 

I Børnegalaxen benytter vi os af vores lokale bibliotek, hvor personalet sammen med børnene 

låner bøger, bla. til dialogisk læsning på stuerne. Vores mål med dette er at skabe læringsmiljøer, 

hvor børnene oplever sig som en del af den helhed. 

Derudover bruger vi naturen i lokalsamfundet til ture med børnene. Det gør vi for at børnene 

lærer vores nærområde at kende. De kan bevæge sig i naturen, Vi snakker om de forskellige ting vi 

møder på vores vej. Vi bruger også Høje-Taastrup Privat skoles gymnastiksal til aktiviteter som 

kræver et større areal og bedre udfoldelse. 

Vi benytter desuden den nærliggende 

Brandstation til udflugter. Derudover har vi ture 

til bondegård og dyreparker i nærheden. 
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Hvordan arbejder vi med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø? 
Vores mål i Børnegalaxen er at skabe et psykisk børnemiljø, hvor børnene føler at de tilhører en 

enhed i institutionen. De skal kunne mærke et tydeligt nærvær mellem børn og voksne. Det 

pædagogiske personale er bevidste om at samspillet mellem børn og personale. Det er vigtigt for 

det psykiske børnemiljø. Målet for personalet er at samspillet er kendetegnet ved gensidig 

respekt, tålmodig, anerkendende tilgang og accept af alles forskelligheder. Vi arbejder med ”Fri for 

mobberi”, hvor personalet snakker om hvordan man skal snakke med og til hinanden. Børnene 

lærer at aflæse hinandens ansigtsudtryk, ved at børnene laver sur-, glad-, overrasket-, ked-udtryk 

over for hinanden. Dette gør vi for at børnene kan se hvornår det er ubehageligt eller behageligt 

for andre. Vores hensigt er at gøre børnene mere opmærksomme på deres indbyrdes samspil. Vi 

arbejder med at børnene lærer at respekterer hinanden og at give plads til andres følelser. Vi 

arbejder blandt andet med at børnene hjælper hinanden, når der er brug for det. Eksempelvis hvis 

personalet ved at et barn er god til at hælde mælk op, så får barnet lov til at hjælpe andre børn, 

som har brug for dette.  

I Børnegalaxen har vi et mål om et sundt fysisk børnemiljø. Vi har bla. en bevidst pædagogisk 

tilgang til håndvask, inden børnene ankommer til institutionen, efter vi har været ude, og ved 

spisesituationer. Det skaber bedre rammer for trivsel og læring hos børnene, og hæver 

hygiejneniveauet.  

Vores indretning på stuerne understøtter trivsel og læring for børnene, da legetøj/stilleaktiviteter 

er tilgængelige og nemme at komme til. Vi har derudover madrasser og andre redskaber til at 

udfoldelse sig fysisk. Disse redskaber bliver brugt flittigt 

til at lave huler på stuerne, som børnene bruger i leg.  

Vi har et mål om at skabe et æstetisk børne- og 

læringsmiljø. Personalet sørger for at stuerne og 

legepladsen er stimulerende og inspirerende for 

børnene. Vi har eksempelvis plantet blomster, som 

børnene har medbragt hjemmefra på vores legeplads. 

Blomsterne blev plantet i nogen dæk, som alle børn fra 

institutionen har malet i forskellige farver. Det har 

været børnenes egne planter og kreativitet som 

udsmykker vores udeareal.  

Derudover 

udsmykker vi 

fællesarealerne og 

stuerne i forhold 

hvilken højtid, tema 

eller begivenhed vi 

har i institutionen.   
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De seks læreplanstemaer 
 

I Børnegalaxen arbejder vi med de seks læreplanstemaer hele året. Der 

tilrettelægges en pædagogisk hverdag, der tager udgangspunkt i 

børnene, som 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.  

Vi har ugeplaner i børnehaven og vuggestuen, for at sikre det 

pædagogiske arbejde på alle områder og for at skabe en genkendelig 

struktur for børn og voksne. Ugeplanerne tilpasses læreplantemaerne. 

 

Hvordan understøtter vi børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

Vores mål i Børnegalaxen er at skabe tryghed i vores læringsmiljø som 

fundament for børnenes alsidige personlige udvikling samt deres 

trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske personale vil 

skabe et læringsmiljø, hvor alle børn kan udvikle sig alsidigt gennem engagement, livsduelighed og 

gåpåmod, og hvor de får kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, 

der kræver fordybelse og prioritering. 

I Børnegalaxen har vi altid øje for det enkelte barn og dets behov. 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, 

for eksempel 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 af vores nøgleord. 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 kropsligt og 

verbalt.  

Ligeledes har vi et stort fokus på fællesskaber. Det er vigtigt for os at alle børn er en del af et 

fællesskab, om det er 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 børene følelsen af at høre til – en ven 
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eller flere venner, de kan spejle sig i. 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. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og 

deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan 
opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve 

indflydelse og med at værdsætte forskellighed. 

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af 

relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og 
nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

 

I Børnegalaxen 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 mødet, både forældre og personalet i daginstitutionen, er de 

vigtigste læringsværktøj i barnets sociale udvikling. Social udvikling er vores fokuspunkt i vores 

projekt med tidlig indsats i vuggestuen, dvs. at hvert barn i vuggestuen har en primærvoksen, som 

drager omsorg for, og har dialogen med barnet og dets familie. Vi er rollemodeller når vi udviser 

omsorg, empati og med vores indsigt i barnet, kan vi effektregulere børnene i store følelser, så de 

oplever tryghed og at blive taget hånd om.  

Vi støtter børnene i at lege med hinanden, både i små og store grupper. Vi deltager gerne i legen 

hvis vi føler og ser der er brug for det. Vi lader dem også lege og fordybe sig alene, da det er med 

til at udvikle barnets egen kunnen og sociale udvikling. Vi har samtidig fokus på at børnene skal 

inddrages i konflikthåndtering og selv kunne håndtere en afvisning. Når børnene indbyrdes 

kommer i konflikt, giver vi børnene mulighed og chancen for selv finde en løsning, det gør vi ved at 

give dem nogle ideer til hvordan man kan løse en konflikt. Eksempelvis, fortæller vi børnene at de 

skal kigge på hinanden og se hvordan de ser ud, hvilke følelser udtrykker de andre. Vi snakker om 

hvad man hver især føler når man bliver drillet, skubber, når man hjælper hinanden osv. Vi får sat 

ord på både negative og positive følelser.  

 

I Børnegalaxen er relationen mellem barn og voksen det vigtigste læringsredskab. Dette er 

fundamentet for barnets sociale udvikling og almene dannelse, hvor dette sker i et trygt og 

inkluderende læringsmiljø, som understøttes af personalet. Derved imødekommes barnets 

særegne interesser på gruppe- og individplan. Barnet hjælpes og støttes i at danne og opretholde 

relationer til de andre børn gennem oplevelser, aktiviteter og lege, hvor personalet er medskaber 

til en leg som barnet over tid tager mere ansvar for.  
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø 

børnenes 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 børns 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.” 

I Børnegalaxen taler og bruger vi meget sprog med børnene i den pædagogiske praksis. Vi inviterer 

børnene til den gode dialog, hvor vi stiller åbne spørgsmål. 

I vuggestuen er den før sproglige kommunikation der er i fokus, i særdeleshed nonverbale og 

kropssproglige kommunikation.  

Vi anvender sprog i alle dagligdagens gøremål, f.eks. i garderoben ”nu skal du tage jakken på” og 

taler om hvordan vejret er og hvilket overtøj man skal have på. Vi taler om maden ved bordet, vi 

nævner ting som er omdrejningspunkt. I vores læringsmiljø støtter vi børnenes sproglige udvikling 

med piktogrammer. Vi har piktogrammer hængende i relevant nærhed af dagligdagens rutiner. 

For de mindste sætter vi ord på hvad vi laver, hvad sker der og hvad skal der ske. 

Vi synger meget, leger med rim og remser, hvor børnene øver hukommelse, melodi og at udtrykke 

følelser med stemmen. Børnene får udvidet deres ordforråd ved hver emne personalet 

planlægger. Der arbejdes med fokusord, rollelege, eventyr m.m Dette sker også til vores samlinger 

på stuerne, hvor temaet blandt andet inkluderer årstider, højtider osv.  

 

Vi har et læsehjørne på hver stue, hvor der er bøger for børnene, som de skal kan kigge i eller læse 

med en fra personalet. Der bliver også brugt sprogkuffert. Bøgerne bliver læst i fællesskab eller 

enkeltvis, hvis et barn har lyst til dette. Ud fra de forskellige fortællinger opstår der kreative ideer 

til at genfortælle historierne, såsom dukker af pinde/stof, som børnene kan bruge til teaterstykke.  

  

Det pædagogiske personale er altid i dialog med forældrene om hvor vigtigt det er at læse med 

deres børn og opfordrer dem gerne til at læse og snakke om emnerne med deres børn. Vi sætter 

billeder op af de bøger der bliver læst i daginstitutionen på ”Famly” og opfordrer forældrene til at 

spørge deres børn om hvad bogen handlede om.  

 

Vi er opmærksomme på at legepladsen også er et sted, hvor vi aktivt sætter ord på børnenes lege 

og støtter op omkring børnenes indbyrdes kommunikation. Dette er både i forhold til de 

almindelige legerelationer, men også når der opstår uoverensstemmelser mellem børnene. 

Sproget er det bedste arbejdsredskab til at gøre sig forståelig ved uenigheder, og noget som også 

minimerer frustrationer mellem børnene. 
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes krop, sanser og 

bevægelse? 
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke 
og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – 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”. 

 

Vi i Børnegalaxen er bevidste 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.  

Vi laver blandt andet sansekasser og mærker os frem til hvad der er i, 

derudover bruger vi sanserne ved at lege med ler og kartoffelmel. Vi 

puster sæbebobler, laver finger/fod maling.  

Vi har motorikdag og kropslige aktiviteter i skolens gymnastiksal, her laver vi motorikbaner i hele 

rummet. Vi griber og kaster bolde til børnene, slår kolbøtter og laver samarbejdsøvelser. 

 

Vi inddrager indendørs rammer på flere måder, hvor det bliver rykket på møblerne, så der er plads 

til dans, sanglege og massage blandt børnene.  

 

Vi hjælper børnene med at udfordre sig selv til, at prøve selv og måske prøve noget der kan være 

”farligt” – selvfølgelig ikke skadeligt for barnet. Vi fokuserer på at barnet kan udfordre sig selv ved 

at klatre, gå op på stigen, slå kolbøtter m.m., så barnet for følelsen af at mestre egen krop.  

Vi anvender legepladsen til at give flere muligheder for at klatre, gynge, trille, rutsje, løbe, cykle, 

grave, bygge m.m. Vi veksler mellem børnenes egen motoriske udfoldelser og strukturerede 

pædagogiske aktiviteter. Personalets opgave er, at 

vise/give børnene nye muligheder og opmuntre børnene 

når de øver sig, så nye færdigheder udvikles.  
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer 

med 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.” 

 

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 uanset vejr og vind 

tillader. Når efteråret nærmer sig, går vi ud og samler æbler, blade og 

kastanjer ved søen. Børnene får kendskab til ”fra jord til bord”, ved at vi har nogen plantekasser på 

vores legeplads. Børnene og personalet planter tomater, mynte, jordbær og æbler. Det er med til 

at bevidstgøre børnene om madens vej fra jord til bord og børnene udforsker og undersøger 

maden gennem sanserne. 

Andre fund fra naturen bliver brugt til kreative aktiviteter eller projekter.  

Vi går ture, hvor børnene har store mulighed for at lytte, dufte, mærke og pirre nysgerrigheden. En 

gang om året besøger alle børn i institutionen en bondegård og går på skovtur, hvor børnene får 

nærmere kendskab til dyrene og naturen. Deruvoer tager vi på spontane ture på forskellige 

dyregård, legepladser uden for nærområdet. 

 

Vi har haft et projekt i gang med insektfælder, som blev lavet med kartofler og lagt rundt omkring 

på vores udeareal. Børnene har efter 3 dage fundet kartoflerne frem. Insekterne deri kom i ”Insekt 

hoteller”. Børnene kom insekterne i en lup, for at se nærmere på dem.  

Vi har en masse redskaber til at lære dyrenes navne på stuerne, såsom LEGO, legetøjsdyr, klodser, 

bøger om dyr og natur. Vi synger og rimer om natur, dyr, årstider osv.  
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer 

med 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.” 

 

Vi fejrer de traditionelle højtider, såsom jul, påske, fastelavn, halloween 

osv. Til disse begivenheder planlægger og udføre vi aktiviteter. Vi 

bestræber efter at holde fast i vores traditioner, da det er med til at 

styrke det sociale fælleskab og giver børnene kendskab til disse højtider. 

I kraft af at vi holder fast i vores traditioner integreres vores børn, og vil være en del af den danske 

kultur og det danske fællesskab. Børnegalaxens personale arrangerer jule- og påskefrokost for 

børnene. Der bliver serveret ekstra lækker frokost med mad som hører til julen eller påsken. 

Stuerne og de fællesarealer bliver pyntet op, og der bliver hygget ekstra i grupperne. Ved fastelavn 

klæder børnene sig ud og slår katten af tønden, hertil får de fastelavnsboller.  

For at inddrage forældrene og skabe den gode relation blandt dem og personalet bliver der 

afholdt julefest og sommerfest. Til julefesten klipper vi julepynt og forældrene er kreative med 

juledekorationer. Der bliver serveret æbleskiver og vist juleteater.  

Til den årlige sommerfest medbringer alle forældre en ret hjemmefra, som bliver til en fælles 

buffet. Dette giver mulighed for at der bliver præsenteret nye retter fra forskellige kulturer. 

Børnegalaxens personale arbejder med at mangfoldighed skal bevares.   

Vi har derudover årligt en fremvisning for forældre, hvor hver stues personale og børnene fra 

stuen planlægger og øver et eventyr teaterstykke. I 2021 blev det filmet og sendt til alle forældre, 

pga. Covid-19.  
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Evalueringskultur 
I Børnegalaxen ønsker vi at fremme en nysgerrighedskultur, hvor der 

er lyst til at stillespørgsmål til egen praksis og husets vaner/kultur. 

”Gør vi det, vi tror vi gør?”  

Ledelsen har fokus på at planlægge og skemalægger tid til evaluering 

og fordybelse. Ledelsen sørger for jævnlige nedslagspunkter, hvor 

ledelsen sammen med det pædagogiske personale evaluerer vores 

praksis med udgangspunk i konkrete episoder. Dette kan ske ved 

personalemøder og hver gang der opstår en udfordring i hverdagen.  

 

Vi skelner mellem årlige evalueringer, såsom arbejdet med læreplansteamer, som plejer at blive 

taget op på personaledage eller personalemøder. Løbende opståes akutte evalueringer, som vi 

løser i fællesskab. Vi starter forandringen med observation af en udfordring. Evalueringen sker i 

disse tilfælde med den berørte personalegruppe og ledelsen. Ledelsen aftaler med personalet om 

hvordan personalet undersøger, dokumenterer og evaluerer deres udfordring.  

Metoderne vi anvender kan være; aktionslæring, praksisfortællinger, observationsskemaer, 

SMTTE-modellen, handleplaner, fotos, videomateriale m.m.  

Vi skaber rammer for børnene, som inddrages så meget som muligt i evalueringsprocesser, så 

evalueringen indgår i den daglige praksis og bliver en del af barnets læringsmiljø. Børn kan 

foreksempel være med til at tage fotos, eller være i en dialog for at fortælle om deres oplevelser 

til praksisfortællinger.  

 

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, som 

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 der eksempelvis også aktionsskemaer, hvori temaprojekter bliver dokumenteret og 

evalueret.  

på personalemøder bliver udvalgte temaer berørt og gennemdrøftet.  

Når tiden kommer for den store læreplansevaluering hver anet år, inddrages forældrebestyrelsen, 

som bliver bedt om at give input om deres forventninger til læreplantemaer. På efterfølgende 

personalemøde arbejder vi med de forskellige temaer, hvor vi snakker med hinanden om 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. 

 


