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Hvem er vi? 
 
Vi er en privat vuggestue – Vuggestuen NOR – med optil 40 børn i alderen 26 uger til bør-
nehave start. Vuggestuen er etableret af Charlotte Mentz og Charlotte Zaza, som begge er 
uddannede pædagoger med stor erfaring indenfor såvel det pædagogiske område som in-
denfor ledelsesområdet.  
 
Vuggestuens navn NOR er et akronym for Nærvær, Omsorg og Relationer. Nærvær, om-
sorg og relationer ser vi som tre helt grundlæggende værdier i vores arbejde med børnene, 
samt en forudsætning for, at det enkelte barn trives og udvikles. 
 
Vi har til huse i nyrenoverede lokaler i en almen boligorganisation i Aalborg få kilometer fra 
centrum. Vores lokaler er indrettet ud fra et børneperspektiv med særligt fokus på sanser, 
bevægelse, leg og læringsrum. Vores nærmeste naboer er Sohngårdsholmsparken og Golf-
parken, som er store grønne områder midt i Aalborg. Med parkerne lige udenfor døren, ind-
drager vi disse som læringsrum, hele året igennem. 
 
Hos os er ICDP en grundlæggende tænkning og en tilgang til andre mennesker. ICDP er en 
relations - og ressourceorienteret metode, der sætter fokus på betydningen af kvaliteten i 
relationen mellem mennesker. 
 
Arbejdet med sanser og motorik prioriteres højt i vuggestuen. Udover at bruge vores egen 
legeplads og vores nærmiljø som læringsrum, så er vuggestuen indrettet således, at der er 
plads til kropslige udfoldelser og motorisk fordybelse – sidstnævnte bl.a. i form af et sanse-
rum. 
 
Vi arbejder hver dag ud fra vores pædagogiske læreplan og mener, at et stærkt pædagogisk 
læringsmiljø rummer alle de centrale elementer i det fælles pædagogiske grundlag i den 
styrkede pædagogiske læreplan.  
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Pædagogisk grundlag 

 
 

 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

  

 
 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag 
til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

Det at være barn har værdi i sig selv. Vores børnesyn er at alle børn og barnets liv nu 
og her er vigtige. Alle børn har brug for omsorg, nærvær og relationer og vores holdning 
er, at alle børn er selvstændige og kompetente. Børn er unikke og har forskellige behov 
og udvikler sig i forskellige tempi. Vi voksne i vuggestuen sætter rammerne for vores 
børns udvikling. Vi skaber plads til og mulighed for leg, udvikling, læring men også plads 
til at finde ro og til ”bare at være”.  
 
Vi skaber hver dag rum for at alle børn ses og høres, har medindflydelse og tages alvor-
ligt. Det gør vi, så vores børn oplever en begyndende demokratisk forståelse. Vi inddra-
ger børnene i daglige gøremål gennem hele dagen og giver dem medbestemmelse og 
valg fx i forhold til lege, gøremål og aktiviteter. Det vigtigt at børnene har en følelse af at 
blive hørt og taget alvorligt. Børnene skal mærke, at de har indflydelse på deres egen 
hverdag, da vi mener, at dette er med til at danne børnene samt skabe læring. Det pæ-
dagogiske personale i vuggestuen inviterer børnene til at være aktivt deltagende i for-
bindelse med leg, aktiviteter, og sociale sammenhænge.  

I Vuggestuen er legen et gennemgående element hele dagen. Vi mener, at legen har 
værdi i sig selv, og at det er igennem legen barnet udvikler sin nysgerrighed, udvikler 
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sproget, evnen til at samarbejde, evnen til empati, evnen til at løse konflikter, evnen til at 
være i nuet og have det sjovt. Det er vores opgave som voksne, at støtte legen og være 
tydelige når vores børn har brug for guidning. Det er desuden vi voksnes opgave at 
være rammesættende og sikre at alle børn trives i legen, hjælpe med nye roller og 
eventuelt være behjælpelig med, at inddrage andre børn. 

Det pædagogiske personale i vuggestuen har en stor opgave i at skabe plads til at vo-
res børn kan udforske med krop og sanser og at barnet derved lærer. Børn lærer gen-
nem legen og i relationer til andre børn og voksne. Det pædagogiske læringsmiljø skal 
derfor give mulighed for at vores børn kan eksperimentere og undre sig, få mangfoldige 
oplevelser og opleve nye ting. 

Vi mener at leg, dannelse og læring sker i socialt samspil med andre børn; altså i børne-
fællesskaber. Her har vi voksne ansvaret for at rammesætte læringsmiljøet for, at barnet 
kan danne relationer og venskaber. Vi skaber hver dag rum for, at det enkelte barn kan 
udvikle sig i samspillet med andre, vise initiativ og være aktivt deltagende. Vi hjælper og 
guider vores børn til at sige til og fra, skabe nye relationer og styrke venskaber. Samti-
dig erkender vi vigtigheden af, at vores børn har mulighed for at være alene og kortva-
rigt at kunne trække sig fra fællesskabet. 

 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mu-
lighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Vores læringsmiljø er baseret på, at vi er en vuggestue, hvor vores vigtigste opgave er at 
børnene trives, lære, udvikles og dannes. Derfor arbejder vi med vores helt fundamentale 
værdier; nemlig Nærvær, Omsorg og Relationer. I et miljø med disse værdier i fokus me-
ner vi, at de bedste forudsætninger, for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 
skabes. 
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Relationer dækker over de situationer, hvor børnene og vi voksne kommunikerer eller er 
sammen om noget. Kvaliteten af samspillet og relationerne påvirker hele det pædagogi-
ske læringsmiljø i vuggestuen. Det er gennem relationen til andre mennesker, at børn læ-
rer og udvikler sig.  

Vores læringsmiljø udspringer af ICDP, som er vores pædagogiske tilgang til alle som er 
og kommer i vuggestuen. Når vi gennem hele dagen arbejder ud fra disse otte samspils-
temaer, skaber vi trivsel, udvikling og læring. ICDP er delt op i 8 temaer. Tema 1- 4 foku-
serer på kontakt, omsorg og følelser. Tema 5 – 7 har fokus på læring. Tema 8 har fokus 
på tydelighed og på at guide og sætte rammer for barnets adfærd. 

Vi skaber en fast og genkendelig hverdag gennem hele dagen, med faste nærværende 
voksne og en helt klar og tydelig hverdagsrytme. Dette er med til at skabe tryghed for det 
enkelte barn. Vi har eksempelvis små spisegrupper med en fast voksen, dette for at 
skabe tryghed, nærvær og grobund for gode relationer.  

Vi har i vores indretning af vuggestuen skabt plads til motorisk udfoldelse og har bl.a. 
skabt et sanserum til kropslig og mental fordybelse.  

I løbet af dagen inddeler vi vores børn i mindre fordybelsesgrupper, hvor vi tager ud-
gangspunkt i vores pædagogiske læreplan. 

Vi har indrettet vuggestuen med små nicher, hvor vores børn har mulighed for børneinitie-
ret leg, vokseninitieret leg, fordybelse, fantasi og kreativitet. Eksempelvis har vi nicher 
med bøger, klodser og byggemateriale, en sanseniche osv. I disse nicher er vores lære-
plan også tænkt ind. Eksempelvis har vi fokus på sprog i læsenichen, og fx motorik og ko-
ordination i byggenichen. 

Vi tænker vores læreplan og læringsmiljøer ind hele dagen, i vores hverdagsrutiner. Ek-
sempelvis når barnet skal skiftes eller have tøj på, har vi fokus på krop, sanser og bevæ-
gelse, sprog og kommunikation. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

 

 

 

 

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

Vi lægger vægt på et tillidsfuldt og konstruktivt forældresamarbejde hvor den daglige kon-
takt er i fokus, til gavn for barnets læring, trivsel og udvikling. Vi er bevidste om, vores an-
svar for at formidle barnets trivsel, læring og dagligdag til forældrene. Dette vil vi bl.a. 
gøre i form af dokumentation af vores dagligdag med børnene, både med video, billeder, 
små historier og nyhedsbreve.  

I vuggestuen tilbyder vi forældresamtaler med fokus på det enkelte barns udvikling og 
trivsel. For at vi lærer barnet bedst at kende samt for at få indblik i familien, afholder vi in-
den barnets opstart i vuggestuen en samtale. Når barnet har været i vuggestuen mellem 
tre og seks måneder, inviterer vi forældrene til en samtale omhandlende barnets trivsel 
og udvikling. Inden børnehavestart bliver forældrene tilbudt en samtale omhandlende den 
gode overgang mellem vuggestue og børnehave. Herudover har vi altid mulighed for at 
afholde samtale med forældrene efter behov.  

Vi inviterer til forældremøder med et fast punkt på dagsordenen omhandlende den sam-
lede børnegruppes læring, trivsel og udvikling. Vi inviterer en gang om året forældre til et 
foredrag/oplæg i vuggestuen hvor vi inviterer eksterne samarbejdspartnere ind for at bi-
drage med ekspertviden indenfor et relevant emne. Vi er bevidste om, at vores forældre 
har forskellige livsvilkår, hvilket vi gør os umage for at tage højde for. 

Vi har flere gange om året arrangementer som er forbundet med traditioner. Arrangemen-
ter som bl.a. styrker forholdet og samarbejdet mellem personalet og forældrene, og foræl-
drene imellem. Vi forventer at alle forældre tager del i det fælles ansvar, vi har for at un-
derstøtte barnets læring, trivsel og udvikling såvel i vuggestuen som i hjemmet.  

Vi har i vuggestuen en forældrebestyrelse som bliver inddraget i arbejdet i vuggestuen. 
Dette kan eksempelvis være processen omkring arbejdet med læreplaner og evaluerin-
gen af denne. 
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Børn i udsatte positioner 

 

 
 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer 
børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 
fremmes? 

Ligesom alle andre børn, udvikler børn i udsatte positioner sig, i et fagligt kompetent læ-
ringsmiljø og i mødet med en velfunderet pædagogisk faglighed. Alle børn har brug for at 
blive mødt med positive forventninger, og blive stimuleret og være en betydningsfuld del 
af et børnefællesskab.  

Vi tager i vuggestuen udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og støtte op om - og 
bygger videre på disse. I hverdagen er vi i tæt samarbejde med forældrene, vi ser på bar-
nets individuelle behov og laver en forudsigelig og struktureret hverdag. I hverdagen ind-
deler vi børnene i mindre grupper med faste voksne ved lege, spisning og aktiviteter. 
Dette for at skabe struktur og forudsigelighed, hvilket kan være afgørende for et udsat 
barn. Vi inddrager fagprofessionelle i det omfang vi finder det relevant. Vi ved at vores 
gennemgribende arbejde med ICDP er til stor gavn for børn i udsatte positioner. 

 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 
 

 

Vi har valgt at beskrive den gode overgang fra vuggestue til børnehave.  
 
Vi er bevidste om, vigtigheden af vores rolle i børnenes overgang fra vuggestue til børne-
have. Overgangen fra vuggestue til børnehave er en af mange livsovergang i vores børns 
liv.  
 
I den gode overgang arbejder vi med fokus på barnets kompetencer, barnets udvikling 
samt familiens historie og livsvilkår. Tryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave er 
en afgørende faktor for om overgangen bliver god.  
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Vi arbejder med at skabe tryghed til både vores børn og deres forældre i overgangen fra 
vuggestue til børnehave. 
 
For at vi kan give barnet mest tryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave, har vi 
helt konkrete tiltag som vi arbejder med. Fra barnets starter i vuggestuen, laver vi en 
samling af billeder fra livet i vuggestuen som barnet kan føre med sig videre i børneha-
ven. På den måde har barnet mulighed for at finde tryghed ved at se tilbage på minder og 
relationer fra sin vuggestue tid. Minderne giver også vores børn mulighed for at dele de-
res historie med de nye vigtige børn og voksne i deres liv. 
 
Vi ser det som vores opgave som professionelle at inddrage forældrene i arbejdet om-
kring den gode overgang fra vuggestue til børnehave. Dette, da både vores børns - og 
forældres tryghed i overgangen er altafgørende for hvordan barnet kommer gennem 
denne vigtige livsovergang.  
 
I vuggestuen tilbyder vi forældrene, en overgangs samtale nogle måneder inden barnet 
skal starte i børnehave. Fokus i denne samtale er barnets kompetencer, barnets udvik-
ling, snakke om hvordan vi bedst ruster barnet til overgangen, forældrenes tryghed i for-
hold til børnehavestart og eventuelle arbejdspunkter som vil gavne barnet i overgangen 
fra vuggestue til børnehave. Har barnet særlige udfordringer er det naturligvis noget vi på 
et tidligere tidspunkt har inddraget forældrene i og samarbejder om. Vi opfordrer altid for-
ældrene til at tage kontakt til børnehaven, for at de eventuelt kan besøge børnehaven 
sammen med barnet inden opstart. 
 
 

de  
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Inddragelse af lokalsamfundet 

 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læ-
ringsmiljøer for børn 

I det omfang det er muligt, inddrager vi, forældrebestyrelsen i arbejdet med at skabe pæ-
dagogiske læringsmiljøer i lokalsamfundet. Størstedelen af vores familier kommer fra lo-
kalområdet og vi er derfor heldige at have forældre i vuggestuen, som ved hvad der rør 
sig og foregår i lokalområdet.  

Derudover benytter vi os, så ofte som muligt, af de fantastiske grønne områder omkring 
vuggestuen; specielt Sohngårdsholmsparken og Golfparken. Vi har i vores nærmiljø gode 
offentlige legepladser, nogle endda specielt etableret til vores børns aldersgruppe. Vi har 
i gåafstand til vuggestuen bibliotek, museum og kirke. I boligforeningen, hvor vi har til 
huse, er der tilknyttet et fælleshus som vi benytter når vi laver arrangementer.  

På sigt har vi et ønske om at lave arrangementer og at etablere et samarbejde med dag-
plejere el. andre intuitioner i lokalsamfundet. Desuden kunne det være spændende at 
tænke frivillige ældre og store skolebørn ind i vores hverdag som en ekstra bonus. Det 
kunne evt. være pensionerede bedsteforældre, som ville komme og bage med et par 
børn engang imellem eller større skolebørn, som synes det kunne være hyggeligt og 
komme og læse for vores børn. Vi tror på at, vi giver vores børn en gave ved at tilbyde 
dem mangfoldighed fra vores nærmiljø. 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

 

 

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

For at skabe den bedste basis for ro, nærvær og fordybelse, inddeler vi ofte vores børn i 
små grupper. Som udgangspunkt kommer vi hver dag ud i den friske luft – enten på lege-
pladsen eller på tur til andre destinationer. Dette gør vi bl.a. for at få frisk luft, for at styrke 
motorikken samt styrke både børn og voksnes immunforsvar.  

Vi har indrettet vuggestuen med mulighed for rum og plads til fordybelse, læring og krops-
lige udfoldelser. Vi har skabt et sanserum med mulighed for afslapning og mindfulness.  
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De bedste forudsætninger vi, kan give vores børn, i forhold til et optimalt psykisk børne-
miljø, er vores gennemgribende arbejde med ICDP, vores læreplan samt nærvær, om-
sorg og relationer. 

I vuggestuen er vi bevidste om betydningen af et æstetiske børnemiljø. Vi kan ved at 
skabe ”ro for øjet” i indretningen, hygge og afstemt farvesammensætning, give børnene 
en større indre ro. Børnenes tegninger og fysiske kreative udtryk, bliver smukt udstillet, 
både med æstetik for øje, men også i forhold til vigtigheden af at udstille og værdsætte 
den kunst barnet selv udtrykker. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

Alsidig personlig udvikling 

 

 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige 
personlige udvikling? 

I løbet af barnets tid i vuggestuen NOR, udvikler det sig fra kun at forholde sig til familien, 
til at skulle indgå i et samspil med andre børn og i voksne. Barnet opbygger og udvikler 
sit personlige indre gennem tæt tilknytning og i gode relationer til vi voksne og til de andre 
børn i vuggestuen. 

En positiv selvopfattelse og et godt selvværd er afhængigt af kvaliteten af relationen til 
andre mennesker. Vi har derfor stort fokus på relationen i vores arbejde med udviklingen 
af barnets personlighed. Vi tror på, at vi ved at styrke barnets positive selvopfattelse, 
hjælper barnet til at føle sig værdsat og kan mærke sig selv og sine egne følelser. Når 
barnet har en stabil og positiv selvopfattelse og dermed et godt selvværd er det bl.a. i 
stand til at udvikle sig, mærke sig selv, være opmærksom, have gå på mod og livsduelig-
hed. 
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Vores læringsmiljø: 

I vuggestuen NOR arbejder vi helt grundlæggende med barnets alsidige personlige udvik-
ling ud fra ICDP samspilstema 1- 8 også betegnet som den følelsesmæssige, den me-
ningsskabende og den guidende dialog. 

• Vi anerkender og støtter barnet i at udtrykke følelser ved at sætte ord på. Alle følel-
ser har brug for at blive udtrykt. 

• Vi støtter barnet i medgang, men også i modgang. Eksempelvis sætter vi ord på 
de svære følelser og situationer og guider til at komme videre. 

• Vi skaber mulighed for at være en del af fællesskabet i lege, i aktiviteter, på ture og 
ved spisning. 

• Vi sætter ord på barnets initiativer, følelser og handlinger. 

• Vi støtter barnet i selvhjulpethed, eksempelvis når det tager tøj på, rydde op efter 
sig selv, dække bord og bruge sin krop. 

• Vi følger barnets spor/initiativer og tilpasser udfordringer, så barnet har lyst til at 
deltage og får succesoplevelser. 
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Social udvikling 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvik-
ling? 

I vuggestuen NOR ved vi, at alt social udvikling og læring sker i samspil med omverde-
nen. Det er derfor vigtigt, at vores børn lærer at omgås hinanden og vi voksne på en hen-
sigtsmæssig måde, så barnet er i stand til at skabe positive relationer og udvikler evnen 
til at indgå i - og være en del af sociale fællesskaber.  

Børnene spejler sig i relationer med andre, og får som udgangspunkt mod og lyst til nye 
udfordringer og til at knytte venskaber. Både gennem den strukturerede leg og den frie 
leg udvikler barnet dets sociale kompetence, derfor er legen et vigtigt element i vores 
hverdag i vuggestuen. Gennem legen udvikler barnet sin nysgerrighed, selvhjulpethed, 
evnen til at samarbejde, evnen til empati, evnen til at løse konflikter og evnen til at være i 
nuet og være en del af et børnefællesskab. 

 

Vores læringsmiljø: 

I vuggestuen arbejder vi helt grundlæggende med barnets sociale udvikling ud fra ICDP 
samspilstema 1-8 også betegnet som den følelsesmæssige, den meningsskabende dia-
log og den guidende dialog. 

• Vi støtter barnet i at indgå i sociale relationer og lege gennem hele dagen, hvor vi 
oplever forskelligheder som en ressource. 

• Vi benævner barnets følelser og handlinger. Eksempelvis ” Hold da op hvor blev 
du ked af det, da du faldt”. 

• Vi skaber gennem dagen mulighed for - og plads til fri leg; altså tidspunkter på da-
gen hvor der ikke er fastlagt aktiviteter og rutiner. 
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• I dagligdagen inddeler vi børnene i mindre grupper, hvor vi har fokus på relationer 
børnene imellem; eksempelvis barnets interesser, alder, køn osv. 

• Vi inddrager børnene i dagligdagens aktiviteter og praktiske gøremål med fokus på 
relationer og fælleskabet.  

• Vi gør børnene opmærksomme på hinanden, eksempelvis ved at benævne ”ja, du 
har en grøn trøje på, se det har Carl også”. 
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Kommunikation og sprog 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation 
og sprog? 

 

Vi ved at barnets sprog og evne til at kommunikere tilegnes og udvikles i nære og trygge 
relationer. Det være sig både relationer til vi voksne omkring barnet, og i fællesskaber med 
de andre børn. Derfor er det yderst vigtigt, at vi som rollemodeller er nærværende, har 
øjenkontakt og er indlevende.  
 
En vigtig forudsætning for at barnet gennemgår en udvikling og læring er evnen til at kom-
munikere. Når vi taler om kommunikation, er det både det verbale og nonverbale sprog. I 
vuggestuen stimulerer og udfordrer vi børnene på deres nysgerrighed, og på deres sprog, 
så de bevarer glæden og troen, ved at bruge sproget på deres forskellige udviklingsni-
veauer.  
 
 
Vores læringsmiljø: 
 
I vuggestuen arbejder vi helt grundlæggende med kommunikation og sprog ud fra ICDP 
samspilstema 1- 8 også betegnet som den følelsesmæssige, den meningsskabende og 
den guidende dialog. 

• Vi skaber et miljø i vuggestuen der afspejler at sproget er en vigtig del af hverdagen 
for vores børn. Gennem hele dagen fortæller vi, har dialog, benævner ting og følel-
ser, læser, synger, laver dialogisk læsning, aflæser ansigter, rim og remser osv. Vi 
skaber et miljø, hvor vores børn motiveres til at bruge sproget til at kommunikere, 
samarbejde, lære samt udtrykke følelser. 
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• Vi skaber tryghed og forudsigelighed, så vores børn får eller bibeholder lysten til at 
kommunikere. 

• Vi inddeler vores børn i mindre grupper med fokus på sprogarbejde. Her arbejder vi 
eksempelvis med rim og remser, spil og ordlege. Børnene kan eksempelvis indde-
les efter udviklingsniveau, interesser, alder og venskaber.  

• Vi skaber et miljø, hvor vi gør sproget synligt, ved visualisering; eksempelvis bille-
der, ord og sange, der hænges op på væggen som vi kan snakke om. 

• Vi benævner og anerkender børnenes kropssprog, eksempelvis ” du gnider dig i øj-
nene, jeg kan se du er træt nu”. 

• Vi øver vores børn i begyndende i at modtage en kollektiv besked; eksempelvis, 
”Nu skal vi have samling, kom herhen til mig”. 
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Krop, sanser og bevægelse 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

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

 

I vuggestuen NOR ved vi, at kroppen er et stort sansesystem, som er fundamentet for er-
faring, viden, følelsesmæssige og sociale processer. Derfor, at det er særligt vigtigt at mo-
torikken bliver stimuleret i de første år af vores børns liv. Det er essentielt, at vores børn 
bevæger sig dagligt for at en god sanseintegration lykkedes. At dette lykkes er afgørende 
for vores børns læring, kropsbevidsthed, kropskoordination, selvtillid, sprog og evnen til 
sociale kontakt.  
 
Vi mener at børn er til stede gennem kroppen. De skal støttes i at bruge den, udfordres, 
eksperimentere, og mærke kroppen. Dette skal ske både i bevægelse og gennem ro, hvil-
ket lægger et solidt grundlag for barnets fysiske og psykiske trivsel. 
 
 
Vores læringsmiljø: 
 
I vuggestuen arbejder vi helt grundlæggende med krop, sanser og bevægelse ud fra ICDP 
samspilstema 1-8 også betegnet som den følelsesmæssige, den meningsskabende og 
den guidende dialog. 

• Vi skaber læringsrum ude, der giver vores børn mulighed for bevægelse og motori-
ske udfordringer på forskellige udviklingstrin, og med særligt fokus på de på de tre 
motoriske grundsanser - den taktile sans (berøring), vestibulær sansen (balance) 
og den proprioceptive sans (muskel/led). Det er vigtigt at vores børn kommer ud 
hver dag – i stort set alt slags vejr. 
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• Vi har skabt et sanserum i vuggestuen, hvor vores børn har mulighed for at få sti-
muleret sanser med musik, lyd, luft, duft og lys i rolige omgivelser. 

• Vi har indrettet vuggestuen, så vores børn har plads til kropslige udfoldelser. Vi har 
fri gulvplads, måtter på gulvet, en lang bred gang med mulighed for forskellige be-
vægelses miljøer.  

• Vi øver dagligt selvhjulpethed i vores hverdagsrutiner. Eksempelvis ved at børnene 
selv prøver at tage tøj på, selv kravler op og ned fra stolen og barnevognen, øver i 
selv at spise osv. Dette bl.a. for at barnet bliver selvstændigt, øver udholdenhed og 
opnår kropsbevidsthed. 

• Vi voksne i vuggestuen er rollemodeller for børnene, idet vi selv er aktive, igang-
sætter fysiske aktiviteter, lege, er ude i al slags vejr osv. 

• I vuggestuen serverer vi hver dag sundt og nærende kost, der stimulerer smags- og 
lugtesansen. Vi hjælpe vores børn med at skærpe deres sanser, f.eks. dufte fra 
køkkenet, smagen og madens farver samt naturens dufte, farver og smage. 
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Natur, udeliv og science 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

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

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfarin-
ger med natur, udeliv og science? 

 

I vuggestuen NOR er vi så privilegerede at have en dejlig natur lige uden for døren. Vi ser 
naturen som et oplagt læringsrum for glæde og fysiske udfoldelser. Her kan vores børn 
sammen med vi voksne eksperimentere og drage erfaringer gennem nysgerrighed og 
egne undersøgelser. 

 

Naturen og uderummet giver os plads til bevægelse, sansning, fantasi, kreativitet og læ-
ring. I naturen har vores børn mulighed for at drage erfaringer med sammenhænge i na-
turen, eksempelvis fødekæden, dyr, mikroorganismer, planter, årets gang mm. 

 

Vi inddrager vores børn aktivt i den undersøgende tilgang, så børnene får mulighed for at 
få en forståelse af naturen og naturfænomener; eksempelvis vejrfænomener, vand, lys, 
planter og dyr.  

 

Som tidligere nævnt bor vi i et fantastisk naturområde, med skov, åbne marker, planteliv, 
dyreliv, sø, urania observatorium og meget mere. I alle disse læringsmiljøer, har vi rig 
mulighed for at give vores børn mangeartede naturoplevelser. Naturoplevelser har en fø-
lelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension for både børn og voksne. 
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Vores læringsmiljø: 

 

I vuggestuen arbejder vi helt grundlæggende med natur, ude liv og science ud fra ICDP 
samspilstema 1- 8 også betegnet som den følelsesmæssige, den meningsskabende og 
den guidende dialog. 

 

• Vi tager ud i naturen, så vores børn får mulighed for at opleve glæde, respekt og 
forståelse ved at være i naturen. 

 

• I samspil med børnene, lærer vi gennem vores sanser, naturen at kende og vi op-
lever naturen gennem leg, oplevelser, udfordringer og nysgerrighed. 

 

• Vi skaber rum og mulighed for, at vores børn bl.a. får kendskab til årstider og natu-
rens dyr og planter i vores nærmiljø. 

 

• Vi følger barnets spor i naturen. Fordyber os i det barnet er optaget af og er un-
drende og undersøgende sammen med barnet. 

 

• Vi er ude stort set hver dag i frisk luft, i naturen, eller på legepladsen. 

 

• Vi er som voksne gode rollemodeller, som viser glæde ved at være ude og være 
en del af naturen. 

 

• Vi snakker om - og synger sange om årets gang og årstiderne. 

 

• Vi benævner og snakker om det, vi møder på vores vej, når vi er ude eller på tur. 

 

• Vi samler ting i naturen, taler med vores børn om det, undersøger det og udstille 
det i vuggestuen. 

 

• Vi undersøger og lærer om bæredygtighed og vores eget samspil i naturen og na-
turens ressourcer. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 

værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfarin-
ger med kultur, æstetik og fællesskab? 

I vuggestuen NOR er vi optaget af, at vores læringsmiljøer understøtter børnenes mulig-
hed for at indgå i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber. Børnefællesskaber 
hvor de oplever deres egne og de andre børns kulturelle baggrunde, normer, traditioner 
og værdier. Vi har i dagligdagen fokus på at stimulere børnenes engagement, fantasi, 
kreativitet og nysgerrighed. Desuden fokus på at barnet får kendskab til forskellige mate-
rialer, redskaber og medier, i fællesskaber med hinanden.  

 

 

Vores læringsmiljø: 

 

I vuggestuen arbejder vi helt grundlæggende med kultur, æstetik og fællesskab ud fra 
ICDP samspilstema 1- 8 også betegnet som den følelsesmæssige, den meningsska-
bende og den guidende dialog. 

• Vi har i vuggestuen skabt et miljø, hvor vores børn inddrages i vuggestuens kultur 
og traditioner; eksempelvis vores traditioner omkring højtider som jul og fastelavn, 
men også vores traditioner med forældre som kaffedage og sommerfest.  

• Det er vigtigt at skabe de rette rammer for at give vores børn mulighed for at ud-
trykke sig kreativt. Dette både i forhold til at give vores børn kendskab til mange 
forskellige materialer samt skabe rum for at vores børn oplever glæden i proces-
sen ved at udtrykke sig kreativt.  
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• Vi voksne er rollemodeller, og viser og inspirerer vores børn i den kreative proces. 
Vi følger barnets spor, undrer os og understøtter barnets kreative initiativer. Vi er 
bevidste om at skaber plads og mulighed for fri leg, hvor vi støtter vores børns re-
lationer på tværs af kulturelle forskelle, normer, traditioner og værdier. 
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Evalueringskultur 

 
 

 

 

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

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

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

I Vuggestuen NOR er læreplanen ikke bare et stykke papir der ligger i skuffen og bliver 
fundet frem et par gange om året. Vores læreplanen og de refleksioner vi har gjort i udar-
bejdelsen af læreplanen, afspejler sig gennem den pædagogiske praksis. De pædagogi-
ske læringsmiljøer tilrettelægges hele dagen igennem, så det omfatter både leg, spon-
tane og planlagte aktiviteter og rutiner. Sagt med andre ord, arbejder vi i vuggestuen 
NOR, hver dag - hele dagen - bevidst med at alle børn trives, lærer, udvikles og dannes.  
 
Vi arbejder med selvevaluering af vores pædagogiske læreplan ud fra Børne – og social-
ministeriets skema til selvevaluering. Dette for at vi alle har fokus på hvor vi er og for at 
alle kender de næste skridt. På den måde sikre vi os at vores dialoger og analyser kom-
mer til at gøre en forskel for vores børn. På vores personalemøder er der hver gang et 
punkt der omhandler diskussion og evaluering af læreplanstemaerne. 
 
I hverdagen dokumenterer vi vores pædagogiske læreplan på forskellige platforme. Vi har 
i vuggestuen et område hvor vi både via billeder, video, skriftligt materiale og vores børns 
kreative udtryk, dokumenterer vores arbejde med vores styrket læreplan.  
 
For at sikre at dokumentation og evaluering er en naturlig del af hverdagen, har vi skema-
lagt hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. I ledelsen arbejde vi struktureret med at 
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gemme og systematiserer den dokumentation der bliver lavet i hverdagen. Dette for at vi i 
ledelsen har et helt klart billede af hvordan arbejdet med vores pædagogiske læreplan 
fungerer i praksis.  

 

 
 


