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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 
Formålet  
Den pædagogiske læreplan skal sikre, at vi sætter fokus på det hele barn og alle 
barnets potentialer og kompetencer. Vi skal tilgodese alle børns alsidige udvikling 
og give barnet mulighed for at være medskaber af egen læring. 
Det tværgående mål for alle temaerne, er at: 
  

”Læringsmiljøet understøtter og drager omsorg for alle børns 
 dannelse, læring, trivsel og udvikling i et fællesskab, 

hvor alle børn er betydningsfulde”. 
 

 
 

Den styrkede Læreplan for Sct. Norberts Børnehus er udviklet til at 
understøtte læringsmiljøer gældende for hele huset.  
Det betyder, at vi i arbejdet med den pædagogiske læreplan tilrettelægger og 
understøtter læringsprocesser for børn i alderen ½ til 5 år 
Læreplanen benyttes som pædagogisk arbejdsredskab til at sikre en målrette faglig 
pædagogiske indsats og udvikle en evalueringskultur af pædagogiske praksis. 
Vi har valgt at arbejde med et tema af gangen i to måneder. Vi ved, at der altid er 
flere temaer i spil og at barnets alsidige personligeudvikling, sociale kompetencer 
og sproget altid er i spil. Vi har planlagt det på denne måde for at holde fokus. Af 
vores evaluering vil det fremgå, at vi har alle temaerne i spil. 
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Barnet skal have lov at udvikle sig i eget tempo, hvor pædagogen altid er 
opmærksom på barnets nærmeste udviklingszone. 
Vi bruger forskellige koncepter til at sikre systematisk og kvalitativt arbejde med 
læringsmiljøer. F.eks. ”Rend og Hop med Ida og Oliver” som vi bruger til at 
synliggøre det enkelte barns motoriske udvikling. ”Fri for Mobberi” som vi bruger 
til at styrke det enkelte barns mulighed for at deltage i forskellige fællesskaber. 
Når vi følger barnets udvikling er det altid barnets egen udvikling, der er 
interessant. Har barnet flyttet sig siden sidst, vi arbejdede med dette område? 
Hvilke læringsprocesser har barnet adapteret? Forskningen viser nemlig, at der 
hvor barnet lære mest er gennem kendskab til egen udvikling. F.eks. før tegnede 
jeg et hus sådan og nu har jeg øvet mig og fået et større kendskab til huse, så nu 
kan jeg tegne et hus sådan. 
 

																																						  
 
Det pædagogiske grundlag for arbejdet med den pædagogiske læreplan findes i 
vores virksomhedsplan, hvor vi uddyber vores børnesyn, dannelse, leg, 
børnefællesskaber, læringssyn, læringsmiljøer, forældresamarbejde og udsatte 
børn. Dette grundlag er i spil i forhold til alle læreplanens temaer. 
 
Vi vil fra 2017 og fremadrettet arbejde med ”Fællesskabsgrupper”, hvor der vil 
blive arbejdet bevidst med læring, fællesskab og læreplans temaerne. Det er et nyt 
tiltage og vi vil løbende evaluere og tilpasse bruge af ”Fællesskabsgrupper”. 
 

	
Læringsblomst	et	evalueringsredskab	til	synliggørelses	af	læringsprocesser 
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Vi er inspireret af og bruger i praksis bogen ”Pædagogiske læreplaner – 120 
aktiviteter til dagtilbud/Louise Bak Olesen”. Vores inspiration til forældrene er 
hentet direkte på bogen hjemmeside. Vi bruger samme mål som grundlag for 
vores målsætning, for at skabe sammenhæng. 
Vi har også fundet stor inspiration i arbejdsgruppens udkast til temabeskrivelser, 
hvilket vil afspejle sig i nogle af vores formuleringer. 
 
 
 

	
	
	

 
Læringsmål 
Der opsættes læringsmål for det pædagogiske arbejde, der dokumenter, hvilke 
konkrete metoder pædagogen vil bruge, og hvad det konkret læringsmål, for 
arbejdet med det enkelte barn og børnegruppen, er.  
Hvad skal barnet/børnene få ud af aktiviteten? (Hvad skal barnet opnå?) 
Hvad er godt for det enkelte barn? (Hvor godt lykkes vi?) 
Hvad skal vi gøre yderligere? 
 
Dokumentation 
Der er udarbejdet et fællesskema, der bruges af pædagogen, når der planlægges 
pædagogiske aktiviteter og læringsmål. Det betyder, at alle vil kunne følge det 
pædagogiske arbejde og intentionen med arbejdet. Pædagogen skal huske at 
dokumentere læringsprocessen for gruppen og det enkelte barn. 
  
Evaluering 
I skemaet er også et felt til evaluering, som udfyldes allerede ved planlægningen. 
Hvilke metoder vil pædagogen anvende og hvad er fokus for evalueringen? 
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Pædagogisk læreplanstema: Alsidig personlig udvikling 
Barnets alsidige personlighedsudvikling er, at støtte barnet i udviklingen af en 
positiv og sikker selvfølelse, hvor barnet tør udfolde sig uanset niveau i færdigheder i 
den pågældende aktivitet. 

Pædagogisk fokus 
Alsidig og personlig udvikling handler om, at barnet opbygger en sikker 
identitetsdannelse. Her har det brug for at blive set, som det menneske det er. Det vil 
sige, at barnet skal føle sig værdsat og betydningsfuldt for de mennesker, der omgiver 
barnet. Det er vigtigt, at barnet oplever, at voksne er nærværende og møder barnet 
ud fra dets livssyn. Læringsmiljøet skal understøtte et samspil, der er præget af 
tryghed og nysgerrighed, således at alle børn får mulighed for at udvikle: 
 

 Selvværd 
 Anerkendelse af egne og andres grænser 
 Engagement 
 Livsduelighed 
 Evnen til at øve sig og tør fejle (gå-på-mod) 
 Selvstændighed/selvhjulpenhed/ Selvregulering 
 Evnen til at indgå i fællesskaber 
 Evnen til at sætte ord på følelser og oplevelser 
 Evnen til at spejle sig i andre 
 

Barnet skal have erfaringer med, at de selv kan påvirke deres livsbetingelser inden for 
rammerne af et fællesskab. Dermed opnår barnet gode forudsætninger for at 
navigere trygt, nysgerrigt og udforskende i det nære miljø, hvilket ruster det til at 
håndterer fremtidige livsarenaer. 
Barnet øver sig i deltagelseskompetence ved at balancere mellem at være iagttagende 
og mere initiativtagende positioner i forskellige aktiviteter og relationer, det indgår i. 
Det er pædagogens opgave et sikre en variation af læringsmiljøer, der understøtter 
det enkelte barns udviklingsmuligheder. Barnet skal understøttes til at undre sig, ved 
at pirre dets nysgerrighed og anerkende dets fund/spor, støtte barnet i vedholdenhed 
og innovativ formåen. 
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Punkter om det gode læringsmiljø 
 

Alsidig personlig udvikling 
 
Fysisk indretning 

 Opbygningen og indretningen af det fysiske miljø bør stimulere og invitere til 
leg, til udforskning af omgivelserne og til såvel fysisk aktivitet som fordybelse.  

 Den fysiske indretning bør både være fleksibel i forhold til at kunne omstille 
sig til varierende pædagogiske formål, men bør samtidig muliggøre kontinuitet i 
længerevarende lege og andre aktiviteter.  

 
Pædagogisk personale  

 Pædagogers faglige dømmekraft bør danne grundlag for etableringen af 
læringsmiljøer, der både tager hensyn til det enkelte barn og til hele 
børnefællesskabet.  

 Pædagoger bør fremstå som positive rollemodeller, der understøtter alle børn i 
engageret deltagelse i aktiviteter og derigennem fremmer livsduelighed og mod 
på livet.  

 
Børnefællesskaber 

 Dagtilbuddets børnefællesskaber bør etableres som samspil præget af tryghed, 
åbenhed og nysgerrighed, således at alle børn gennem deltagelse i fællesskabet 
udvikler gåpåmod, integritet og mod på sig selv.  

 Børnefællesskabet bør udvise sensitivitet over for børns forskellige måder at 
udtrykke og engagere sig på i leg og andre aktiviteter. Der skal være plads at 
børn afprøver forskellige roller og positioner i fællesskabet.  

 
Pædagogisk ledelse  

 Dagtilbuddets ledelse bør igennem åben, ansvarlig og faglig forvaltning skabe 
bedst mulige betingelser for såvel børnefællesskaberne, personalet og de fysiske 
rammer.  

 Dagtilbuddets ledelse bør skabe betingelser for et ligeværdigt samarbejde 
mellem det pædagogiske personale, forældre og bestyrelsen.  
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Pædagogisk læreplanstema: Social udvikling  
Barnets sociale kompetencer er, at barnet udvikler evnen til at indgå på en god 
måde i samspil med andre mennesker. Det er afgørende, at alle børn får mulighed for 
at indgå i fællesskaber. 

Pædagogisk fokus 
Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre børn og voksne, hvor 
barnet gør sig erfaringer med at være sammen med andre. Dette har stor betydning 
for barnets trivsel og generelle udvikling, da det er i fællesskabet, at barnet opnår 
muligheden for at udfolde sig gennem leg, forhandling og samarbejde. 
Læringsmiljøer skal understøtte udviklingen af fællesskaber, hvor barnet får mulighed 
for at: 

 Opleve anerkendelse 
 Øve sig og tør fejle  
 Være en del af et fællesskab og føle sig værdifuld 
 Kende egne og andres grænser 
 Spejle sig i andre 
 Lege 
 Opbygge relationer og venskaber 
  Kende værdierne fra Fri for Mobberi 
 Udvikle evnen til samarbejde 

Alle børn, og særdeles børn der længerevarende befinder sig i udsatte positioner, er 
afhængig af, at det sociale læringsmiljø opfatter forskellighed som en styrke og 
understøtter muligheden for at deltage og have medindflydelse til fælles glæde og 
engagement. 
Læringsmiljøet skal tilrettelægges så barnet trives, udvikler empati, får relationer og 
mulighed for en demokratisk dannelse. 
Legen har en central rolle i udviklingen af social læring. Allerede i de tidlige barneår 
kan det være til stor glæde for barnet, at dele opmærksomhed med andre børn i 
legende samvær og opleve samhørighed. 
Den sociale udvikling finder sted både, når barnet iagttager andre børn lege og selv 
er aktiv deltagende. Barnets spontane og selvorganiserede leg skal anerkendes og 
have plads i dagligdagen. 
Nogle børn kan have svært ved at få adgang til legefællesskaber, derfor er det vigtigt, 
at pædagogen veksler mellem at gå foran, ved siden af og bagved børn, for at 
understøtte deltagelsesmuligheder. 
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Punkter om det gode læringsmiljø 
 
Sociale udvikling 
 
Fysisk indretning  

 Dagtilbuddet er indrettet, så barnet har mulighed for at lege på forskellige 
måder, ud fra deres interesser og perspektiver. Herunder med en 
mangfoldighed af digitale redskaber.  
 Dagtilbuddet er indrettet, så børn har mulighed for at finde sammen i leg både 
inde og ude.  

 
Pædagogisk personale  

 Det pædagogiske personale har opmærksomhed på, at barnet oplever at høre 
til i et fællesskab  
 Det pædagogiske personale bidrager til, at børns forskellige perspektiver og 
ressourser aktivt inddrages i hverdagens samvær, lege, aktiviteter og rutiner  
 Det pædagogiske personale skal sikre, at barnet inddrages og oplever 
medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag  
 Det pædagogiske personale skal sikre, at hverdagen er organiseret, så den 
rummer både børne- og vokseninitierede lege, samvær og aktiviteter.  

 
Børnefællesskaber 

 Dagtilbuddet skaber mulighed for barnets deltagelse i små og større 
fællesskaber, både i selve dagtilbuddet og i det omkringliggende samfund.  

 
Pædagogisk ledelse  

 Dagtilbuddets ledelse understøtter, at det pædagogiske personale stiller 
spørgsmål til hinandens praksis, med henblik på at kvalificere arbejdet med 
barnets sociale læring og udvikling  
 Dagtilbuddets ledelse understøtter det pædagogiske personales læring i praksis 
og vægter løbende dokumentation og refleksion, der har fokus på udvikling af 
et social lærende og udviklende børnemiljø.  
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Pædagogisk læreplanstema: Kommunikation og sprog  
Barnets sproglige udvikling er, at barnet udvikler kommunikative kompetencer, så 
barnet kan udtrykke sig og kommunikere med andre. Dette sker både gennem det 
talte sprog, kropssproget, skriftsproget, mimik og billedsprog. 

Pædagogisk fokus 
Alle børn er sprogligt forskellige, hvilket betyder, at barnets sproglige udvikling 
foregår i barnets eget tempo. Det er dog afgørende, at barnet oplever sproglige 
miljøer med andre børn og voksne, hvor det har mulighed for at lære af andre og 
udvikle egne sproglige kompetencer. Læringsmiljøet skal understøtte muligheden for 
at: 
 

 Øve sig og tør fejle 
 Gradvis at udvikle sproget 
 føle sig betydningsfuld og at nogen lytter 
 Sætte ord på følelser og oplevelser 
 At spejle sig i andre 
 Bevidsthed om forskellige udtryksformer 
 Udvikle dialogens kunst (minimum 5 turtagninger) 
 Få tilrettelagt aktiviteter i forhold til resultatet af den nationale sprogtest 

 

Barnets kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets 
forældre, i fællesskaber med andre børn og det pædagogiske personale. Sproget har 
stor betydning for barnets muligheder for at deltage, ikke kun i nære 
børnefællesskaber, men også en forudsætning for deltagelse i skolelivet, 
demokratiske processer og i samfundet. 
Sproget læres som en naturlig forlængelse af den udveksling, der foregår som 
blikretning, pludren og gestik, og det kræver nærvær, øjenkontakt og fælles 
opmærksomhed. 
Vi skal udvise indlevelse, nysgerrighed og lyst til kommunikation og så skal vi 
samtale om det, barnet er optaget af. 
Læringsmiljøet skal tilbyde barnet en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og 
aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og 
sætningsdannelse. Barnet skal også introduceres for skriftsproget, symbolsprog og 
billedesprog. 
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Punkter om det gode læringsmiljø 
 
Kommunikation og sprog 
 
Fysisk læringsrum  

 Dagtilbuddet er fysisk indrettet så det pædagogiske personale har adgang til 
indendørs- og udendørs læringsrum i varierende størrelser for at kunne lave 
sprogunderstøttende aktiviteter i smågrupper  

 Dagtilbuddet er fysisk indrettet med materialer og æstetisk udsmykning, der 
pirrer til barnets sproglige nysgerrighed og fantasi  

 
Pædagogisk personale  

 Dagtilbuddets personale har viden om og kompetencer til at fremme barnets 
kommunikation og sprog, fx hvordan der inviteres til, fastholdes og udvides 
dialoger og samtaler mellem børn og mellem børn og voksne.  

 Dagtilbuddets personale arbejder bevidst med at være sproglige rollemodeller 
og skaber et rigt og nuanceret sprogmiljø med udgangspunkt i barnets leg og 
det barnet er optaget af  

 
Børnefællesskaber  

 Dagtilbuddet skal understøtte, at alle børn får mulighed for at indgå i dialoger 
med pædagogisk personale og børn  

 Dagtilbuddet skal understøtte, at alle børn får mulighed for at indgå i alsidige 
lege  

 
Pædagogisk ledelse  

 Dagtilbuddets ledelse har ansvar for at det pædagogiske personale besidder 
viden og konkrete kompetencer til at kvalificere det sproglige læringsmiljø og 
til at inspirere og inddrage forældre  

 Dagtilbuddets ledelse understøtter og kvalificerer faglige didaktiske refleksioner 
hos det pædagogiske personale via facilitering, sparring og løbende 
metodeudvikling i sprogpædagogiske aktiviteter  
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Pædagogisk læreplanstema: Krop, sanser og bevægelse 
Krop og bevægelse er, at støtte barnets fin- og grov motoriske udviklingen bl.a. ved 
at lave bevægelseslege, der stimulerer barnets motorik og primær sanser. 

Pædagogisk fokus 
Bevægelseslege giver barnet kropslige erfaringer samt viden om kroppens 
muligheder. Barnet udvikler ligeledes fortrolighed med sin krop og kropsfunktioner, 
når det stimuleres med varierede og tilpassede bevægelsesudfordringer. 
Læringsmiljøet skal understøtte bevægelse i hverdagen og barnets muligheder for at 
udvikle: 

 Identitet og positiv kropsfølelse 
 Øget kropsbevidsthed 
 Sansninger 
 Fortrolighed med kroppen 
 Evnen til at øve sig og tør fejle  
 Selvhjulpenhed 
 Mangfoldige bevægelsesmuligheder 
 Udvikle respekt for egen og andres kropslige grænser 
 Opnå kendskab til sund kost, god hygiejne og kropsfunktioner 

Barnets inviteres til at få mangfoldige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor 
bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøgleord og hvor pædagogen afpasser støtten 
til det enkelte barn. 
Kroppen er sæde for bevidsthed om andet og andre, og om egen krop i verden, 
herunder i æstetiske, sociale, følelses- og bevægelsesmæssige processer.  Gennem 
kropslige erfaringer undersøges f.eks. ”Hvem er jeg?” og ”Hvad kan du – kan jeg 
mon også det?”, og således udvikles kropsidentiteten via kropslige erfaringer i sociale 
samspil. 
Kroppen er sæde for såvel det psykiske helbred f.eks. trivsel og det fysiske helbred 
f.eks. ernæring, hygiejne og bevægelighed. 
Sanserne er barnets adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe 
verden. Stimulering af de tre motoriske grundsanser, den taktile-, den vestibulære- og 
muskel/led sansen er i samarbejde ned de øvrige 4 sanser, lugte-, syns-, smags- og 
høresansen af afgørende betydning for barnets motoriske udvikling og 
automatisering af bevægelser. Sanserne er således barnets adgang til direkte og 
konkrete erfaringer med omgivelserne og derfor også fundament for tilegnelse af 
f.eks. sprogets abstrakte begreber. 
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Punkter om det gode læringsmiljø 
 
Krop, sanser og bevægelse 
 
Fysisk indretning 

 Har fokus på fleksibilitet og mobilitet, sådan at der er mulighed for at skabe 
varierede lege-og væresteder for kropslige og sansemæssige aktiviteter, 
afhængig af alder og udviklingstrin, såvel inde som ude.  

 Inviterer til at eksperimentere med forskellige måder at bruge kroppen på 
dagen igennem.  

 
Pædagogisk personale  

 Følger op på barnets legeinitiativer og tilbyder lege og aktiviteter, hvor børn er 
fysisk aktive og oplever glæde gennem mestring og fællesskab.  

 Er bevidste om deres didaktiske tilgang til læringsmiljøet, og veksler mellem fx 
at gå foran barnet som mesterlærer, gå ved siden af barnet og støtte barnets 
initiativer, og gå bagved barnet og skabe rammer og betingelser for kropslige 
og sansemæssige aktiviteter.  

 Giver opmuntrende bekræftelse ved barnets eksperimenterende lege og 
inspirerer alle børn, uanset graden af deres kropsmestring, til at søge fysiske 
udfordringer og afprøve deres kropslige muligheder.  

 Skaber lige adgang til kropslige lege og aktiviteter for alle børn, og er 
opmærksomme på fx at bryde med traditionelle kønsroller, så både drenge og 
piger på en ligeværdig måde kan deltage i alle aktiviteter.  

 
Børnefællesskabet 

 Oplever glæde ved at bruge kroppen og lærer at vise respekt for egne og andres 
kropslige grænser  

 
Pædagogisk ledelse 

 Tydeliggør (i samarbejde med personalet) betydningen af bevægelse for 
forældrene, sådan at forældrene har viden og forståelse for den betydning krop, 
bevægelse og sanser har for børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og 
trivsel.  
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Pædagogisk læreplanstema: Natur, udeliv og science  
Natur og naturfænomener er, at barnet skaber kropslig og sansemæssig læring i og 
om naturen.  

Pædagogisk fokus 
Naturen udvikler barnets naturvidenskabelige forståelse. Barnet lærer om naturen, 
når det oplever naturen med sine sanse. Legen er den væsentlige indgang til 
kendskab til naturen og naturfænomener. Læringsmiljøer skal understøtte både 
udeliv, eksperimenter og  barnets muligheder for at: 

 
 Få konkrete erfaringer med naturen 
 Få nysgerrighed og lyst til at udforske forskellige naturtyper 
 Udvise respekt for miljøet 
 Få begyndende kendskab til bæredygtighed 
 Opleve glæde ved/med/i naturen 
 Få påvirket og styrket sine sanser 
 Evnen til at turde eksperimenter 

 

Naturen er et eksperimentarium, hvor barnet kan få de første erfaringer med 
naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Det skal være muligt at foretage 
undersøgelser og udforske sammenhænge. 
Vi skal have en naturtilgang med fokus på leg i naturen med naturmaterialer, og som 
bosted for levende organismer. En udelivstilgang, der tager udgangspunkt i barnets 
møde med naturen forskellige steder udenfor, med plads til store armbevægelser, 
oplevelser og med kroppen i spil. Og en science tilgang med vægt på undersøgelser 
som at måle, veje, sortere, kategorisere og systematisere dets omverden ved hjælp af 
relationspar som få/mange, stor/lille, tung/let, over/under osv. 
Det pædagogiske personale tilrettelægger desuden læringsmiljøet, så det giver barnet 
mulighed for at eksperimentere med antal, rum og form som en tidlig tilgang til det 
matematiske sprog. 
Natur og Science ligger muligheden for at forske, undre sig og blive klogere. 
Processen er den vigtigste og tiden til, at barnet selv finder løsninger på 
udfordringerne.  
Vi skal sikre adgang til materialer, der giver muligheder for undring og trække os 
tilbage, så tankerne kan få lov at flyve….. 
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Punkter om et godt læringsmiljø 
 
Natur, udeliv og science 
 
Fysisk rum  

 Indretning af inde- og uderum og dets materialer, således at det er alsidigt og 
udfordrende indrettet og appellerer til fordybelse, bevægelse, eksperimenteren 
og farlige lege.  

 
Pædagogisk personale  

 Pædagoger er nysgerrige på barnets nysgerrighed, med fokus på barnets 
undring og optagethed og som deltager aktivt i fælles udforskning.  

 
Børnefællesskaber  

 Barnets deltagelsesmuligheder udvides i en udelivspraksis med plads til aktiv 
udfoldelse og dannelse af nye fællesskaber på tværs af alder, køn, kultur og 
interesser.  

 
Pædagogisk ledelse  

 Ledelsen faciliterer og styrer at facetter af temaet bliver inddraget - både natur, 
udeliv og science, samt skaber betingelser for organisering af børnene i små 
grupper.  
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Pædagogisk læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab  
Kulturelle udtryksformer og værdier e, at præsentere barnet for forskellige 
kulturelle tilbud og værdier samt kunstneriske måder at udtrykke sig på. 

Pædagogisk fokus 
Jo flere varierede kulturelle udtryksformer barnet præsenteres for, jo mere varieret 
bliver det opfattelse af sig selv, af andre mennesker og af verden. Læringsmiljøet skal 
understøtte barnets mulighed for at: 
 

 Udvikle egen identitet og positiv selvfølelse 
 Øve sig og tør fejle  
 Få viden om demokrati, kultur og kulturarv 
 Være opmærksom på egne og andres grænser 
 Spejle sig i andre 
 Opleve forskellige kulturelle og værdibaseret traditioner 
 Få forskellige måde at udtrykke sig på 
 

Kultur er både en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og 
følelser, og det er de kulturelle værdier, som barnet tilegner sig i hverdagen.  
Det er gennem kultur, at barnet møder nye sider af sig selv, får mulighed for at 
udtrykke sig på mangfoldige måder og forstå dets omverden. 
Barnet skal have erfaringer, der kan forankre værdier og som kan fungere som 
rettesnor for at orientere sig og handle hensynsfuldt, demokratisk og respektfuldt. 
De kulturelle indtryk giver også ideer til forskellige legemanuskripter til barnets leg. 
Det fysiske læringsmiljø i eller udenfor Børnehuset, skal give mulighed for at barnet 
selv kan søge inspiration og oplevelser i forskellig litteratur og billedbøger, musik og 
fotografi mv.  
Et læringsmiljø præget af mangfoldighed og anerkendelse er med til at udvikle 
barnets forståelse af egne værdier og respekt for andres og bidrage til inklusion og 
tolerance.  
At være skabende og kunne tænke, føle, sanse, opleve og eksperimentere er 
omdrejningspunkt for barnets identitetsdannelse og tilegnelse af viden om og indsigt 
i det demokratiske samfund. 
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Punkter om det gode læringsmiljø 
 
Kultur, æstetik og fællesskab 
 
Fysisk indretning  

 Dagtilbuddet er fleksibelt indrettet, så der er muligheder for, at børnene kan 
konstruere, eksperimentere, lege, være skabende og kreative og herunder 
bearbejde kulturelle indtryk samt egne udtryk.  

 Dagtilbuddet præsenterer og stiller forskellige materialer og redskaber til 
rådighed for børnene og etablerer kulturelle værksteder såvel ude som inde.  

 
Pædagogisk personale 

 Personalet er kulturformidlere og går foran i at præsentere og inddrage 
børnene i forskellige kulturelle og kreative indtryk, udtryk og værdier.  

 Personalet er anerkendende over for kulturelle forskelligheder og lader alle 
børns baggrunde være en del af dagtilbuddets hverdag.  

 
Børnefællesskaber  

 Dagtilbuddet understøtter en inkluderende og anerkendende tilgang til 
kulturelle og kreative oplevelser med blik for børnenes udtryk i æstetiske og 
skabende læreprocesser.  

 Dagtilbuddet understøtter ligeværdig dialog og samspil ved at sikre 
deltagelsesmuligheder for alle børn uanset baggrund.  

 
Pædagogisk ledelse  

 Dagtilbuddets ledelse understøtter børns mulighed for at opleve og erfare 
kultur, æstetik og fællesskab i dagtilbuddets omverden ved at deltage i 
kulturtilbud og kunstneriske arrangementer.  

 Dagtilbuddets ledelse understøtter, at dagtilbuddet er åbent over for 
omverdenen ved fx at inddrage kulturelle og kreative fagpersoner i 
dagtilbuddets praksis med henblik på at bringe viden, kultur og mangfoldighed 
i spil.  

 Ledelsen tager initiativ til et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre, 
hvor familiernes kulturelle forskelle og kreative kompetencer bruges aktivt i 
læringsmiljøet. 
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Alsidig og personlig udvikling er… 
 
… at støtte barnet i udviklingen af en positiv og sikker selvfølelse, hvor barnet 
tør udfolde sig, uanset niveau af færdigheder i den pågældende aktivitet. 
 
Som forældre kan I hjælpe ved at: 
 

 
 Styrke barnets selvhjulpenhed. Det kan I gøre ved at lade barnet gøre flest 
mulige ting selv, og inddrage barnet på en legende måde i dagligdagens 
gøremål. 
 Møde barnet ud fra dets livssyn, hvilket vil sige at sætte sig i barnets sted og 
prøve at leve sig ind i, hvordan barnet oplever situationen, og derved støtte 
barnet i at sætte ord på følelser og oplevelser. 
 Støtte barnet i dets identitetsdannelse – det vil sige dets opfattelse af: 
”Hvem er jeg?” Det kan I for eksempel gøre ved at tale med barnet om 
navn, alder, familiemedlemmer, venner og kæledyr. Lav eventuelt et 
fotoalbum med billeder eller et stamtræ, som I kan tale ud fra. 
 Lave en forhindringsbane, der udfordrer barnet ud fra, hvad det finder 
spændende. Hvis jeres barn er ved at lære at kravle op på stolen, kan I lave 
en forhindringsbane med flere stole, hvis barnet elsker at hoppe, kan I lave 
en bane ud af hynder eller stole, som barnet skal hoppe ned fra. Tag 
udgangspunkt i barnets interesse og udvikling. 

 
Hvorfor er det vigtigt? 
Alsidig og personlig udvikling handler om, at barnet opbygger en sikker 
identitetsdannelse. Her har det brug for at blive set, som det menneske, det er. 
Det vil sige, at barnet skal føle sig værdsat og betydningsfuld for de mennesker, 
der omgiver det. Det er derfor vigtigt, at barnet oplever, at den voksne er 
nærværende, anerkendende og møder barnet ud fra dets livssyn. 
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Sociale kompetencer er … 
 
… at barnet udvikler evnen til at indgå på en god måde i samspil med andre 
mennesker. 

 
 

Som forældre kan I hjælpe ved at: 
 

 Lege give-tage-lege med barnet i vuggestuealderen. Barnet i 
børnehavealderen skal støttes i lege, hvor det forhandler, går på kompromis 
og samarbejder. 
 Følge barnets initiativer i legen og støtte barnet i udviklingen af fantasi og 
dramatisering. 
 Tale med barnet om følelser, kropsudtryk og mimik, fx: ”Hvordan ser man 
sur ud”?  ”Hvordan ser man glad ud”? osv. 
 Læse billedbøger om følelser, tage fotos af jeres ansigtsudtryk og tale ud fra 
disse. 
 Tale om situationer, hvor barnet oplevede en god relation til et andet barn 
eller en voksen. Hvad gjorde denne relation god? 
 Tale om situationer, hvor barnet oplevede en konflikt og tale om, hvordan 
konflikten blev løst. Kunne konflikten være undgået eller løst på andre 
måder? 

 
Hvorfor er det vigtigt? 
Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskabet med andre børn og voksne, 
hvor barnet gør sig erfaringer med at være sammen med andre. Dette har 
stor betydning for barnets trivsel og generelle udvikling, da det er i fællesskabet, 
at barnet opnår muligheden for at udfolde sig gennem leg, forhandling og 
samarbejde. 
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Sproglig udvikling er… 
 
… at barnet udvikler kommunikative kompetencer, hvor det kan udtrykke sig 
og kommunikere med andre. Dette sker både gennem det talte sprog, kropssprog, 
mimik og billedsprog. 

 
Som forældre kan I hjælpe ved at: 
 

 Sætte ord på handlinger sammen med barnet. Eksempelvis: ”Vil du give 
mig to orange gulerødder?” eller  ”Du får den røde bluse med lange ærmer 
på i dag.” 
 Lege med sang, rim og remser og finde på ord, der rimer. 
 Læse højt sammen med barnet. Lad gerne barnet fortælle ud fra billederne 
i bogen. 
 Støtte barnet i at bruge sproget, når det udtrykker følelser eller behov. Hvis 
barnet endnu ikke kan tale, kan I hjælpe barnet ved at sætte ord på 
handlingerne for det. 
 Give barnet små opgaver, når I handler ind i supermarkeder. Eksempelvis 
kan I sige til barnet: ”Du skal hente en mælk og en agurk og lægge det ned i 
vores indkøbskurv”. Tal ligeledes med barnet om, hvordan de enkelte varer 
ser ud – farve, antal, størrelse m.v. 
 

Hvorfor er det vigtigt? 
Alle børn er sprogligt forskellige, hvilket betyder, at barnets sproglige udvikling 
foregår i barnets eget tempo, der kan variere fra barn til barn. Det er dog 
afgørende, at barnet oplever sproglige miljøer med andre børn og voksne, hvor 
det har mulighed for at lære af andre, og udvikle egne sproglige kompetencer. 
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Krop og bevægelse er… 
 
… at lave bevægelseslege, der stimulerer barnets motorik og primære sanser. 
 

 
Som forældre kan I hjælpe ved at: 
 

 Lege bevægelseslege med barnet, hvor I blandt andet bevæger hovedet i 
forskellige retninger (op, ned og til siderne). 
 Klatre, krybe, kravle, hoppe, bryde, trække, svømme, løbe og trille sammen 
med barnet. 
 Massere barnet med hænder eller bolde. Fortæl barnet, hvilken kropsdel du 
masserer. 
 Give jeres barn svingture og lave andre lege, hvor barnet drejer rundt, som 
for eksempel en drejetur på gyngen eller dans, imens I drejer rundt. 
 Grave huller i sandkassen og begrave jeres fødder eller sandlegetøj i sandet. 
Motiver barnet til at grave både med hænder og skovle. 
 Tale med jeres barn om kroppen. ”Hvor mange tæer har vi?”, ”Hvordan ser 
man ud, når man fryser?”, ”Hvorfor har vi øjenvipper?”, ”Er benene eller 
armene længest?” m.v. Brug gerne målebånd eller andre rekvisitter. 
 

Hvorfor er det vigtigt? 
Bevægelseslege giver barnet kropslige erfaringer samt viden om kroppens 
muligheder. 
Barnet udvikler ligeledes fortrolighed med sin krop, når det stimuleres 
med varierede og tilpassede bevægelsesudfordringer. 
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Natur og naturfænomener er… 
 
… at barnet skaber kropslig og sansemæssig læring i og om naturen. 
 

 
 

Som forældre kan I hjælpe ved at: 
 

 Undersøge og snakke om træer, blomster, blade, buske og andre planter. Så 
frø og planter sammen. 
 Finde små og store dyr i skovbunden, haven eller på bondegården. Læs om 
dyrene i børnebøger, og undersøg dem i forstørrelsesglas. Tal ligeledes med 
barnet om, hvordan man passer godt på dyr og planter. 
 Tage på tur til stranden og soppe eller medbringe fiskenet til at fange små 
krabber eller fisk. 
 Gå ud i al slags vejr og snakke om, hvordan de forskellige vejrsituationer 
opstår ”Hvorfor sner det”? Hvor kommer regn fra?” osv.. I kan også lave 
en vindmølle eller en regnmåler. 
 Samle nedfaldne blade og lave en bladkrans eller lave et billede med 
indsamlede blade fra skovbunden. 
 Tale med jeres barn om, hvilket tøj man har på i forskellige vejrsituationer. 
”Hvad tager vi på, når det regner?”, ”Hvad tager vi på, når vi skal bade i 
havet?” osv. 
 

Hvorfor er det vigtigt? 
Naturen udvikler barnets naturvidenskabelige forståelse. Barnet lærer om naturen, 
når det oplever naturen med alle sine sanser. 
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Kulturelle værdier og udtryksformer er… 
 
… at præsentere barnet for forskellige kulturelle tilbud og værdier samt 
kunstneriske måder at udtrykke sig på. 
 

 
 
Som forældre kan I hjælpe ved at: 
 

 Lege med ler, modellervoks, trylledej, pap, tuscher, maling, fedtfarver, perler 
m.v. Det er vigtigt, at I er nysgerrige på barnets måder at udtrykke sig på. 
 Tage på ture til blandt andet museer, teatre og biblioteker. Præsenter også 
barnet for forskellige madkulturer og andre måder at leve på. 
 Spille på musikinstrumenter, danse, synge, læse bøger, lave teater og 
dukketeater. 
 Se videoklip på YouTube eller i tv om andre kulturer og tale om forskelle og 
ligheder. I kan tale mere jeres barn om, hvordan man lever i for eksempel 
Grønland eller Kina. Se på et verdenskort, og tal om, hvor Danmark ligger 
i forhold til andre lande. Hvilke lande ligger tæt på, og hvilke lande er 
længere væk? 
 

Hvorfor er det vigtigt? 
Jo flere varierede kulturelle udtryksformer barnet præsenteres for, jo mere varieret 
bliver dets opfattelse af sig selv, af andre mennesker og af verden. 
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Model	til	planlægning	og	refleksion	for	en	Fællesskabsgruppe	
	

Målgruppe:	
Hvilke	børn	deltager	i	gruppen,	og	
hvorfor?	
	
	

	
	
	
	
	
	

Læreplanstema:	
Hvilket	pædagogisk	emne	er	i	fokus	
under	læreplanstemaet?	
	
	

	
	
	
	
	
	

Læringsmål:	
Hvad	er	målet	med	aktiviteten	og	
gruppen/hvad	skal	opnås?	
	
	

	
	
	
	
	
	

Aktivitet:	
Hvilken	pædagogiskaktivitet	er	i	
fokus?	
	
	

	
	
	
	
	
	

Tiltag/Metode:	
Hvad	skal	igangsættes	for	at	opnå	
målet	og	hvordan?	
	
	

	
	
	
	
	
	

Tegn:	
Er	der	tegn	på	rette	udvikling	mod	
målet?	
Hvilke	særlige	tegn	skal	jeg	kigge	
efter?	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Refleksion/evaluering:		
Er	målet	nået?	Hvorfor/hvorfor	ikke?	
Hvad	vil	jeg	opnå?	
Hvor	godt	lykkes	jeg?	
Hvad	skal	jeg	yderligere	gøre?	
Hvilke	tegn	skal	jeg	fremover	være	
opmærksom	på?	
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Læreplanstema:__________________________________________Dato:_________	
Læringsmål	for	fællesskabsgruppen:_______________________________________	
Styrker	følgende	områder:	(Skemaet	skal	udfyldes	i	forhold	til	gruppen	og	ikke	det	enkelte	barn)	
Barnets	alsidige	personlige	udvikling:	

	

	

Barnets	sociale	udvikling:	

	

	

Barnets	motoriske	udvikling:	

	

	

Barnets	sproglige	udvikling:	

	

	

Barnets	viden	om	kulturelle	udtryksformer	
og	værdier:	

	

	

Barnets	viden	om	natur	og	naturfænomener:	
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Handleplan ud fra børns spor 
Emne/spor:   Periode: fra:  til:  

 
Hvordan udviser børnene interesse 
og motivation for emnet/sporet? 

 

Hvad er de pædagogiske mål med 
aktiviteterne? 
Hvordan kan vi inddrage 
virksomhedsplanen i forhold til 
dennes pædagogiske målsætning? 

 

Hvilke temaer i den pædagogiske 
læreplan skal der arbejdes med 
(tema 1-6)? Inddragelse af de 
pædagogiske læreplaner. Marker 
med farvekoderne. 
Tema 1 
Tema 2 
Tema 3 
Tema 4 
Tema 5 
Tema 6 

 

Beskrivelse af konkret 
gennemførelse af aktiviteter 
(tidspunkt på dagen, ture, de voksnes 
kompetencer mm.) 

 

Hvilke børn skal deltage?  
Hvilke personaler skal deltage?  
Hvis den ansvarlige ikke kan 
gennemføre det planlagte, hvem 
tager så over? 

 

Hvilke midler skal anvendes 
(materialer, redskaber m.m.) 

 

Hvordan skal der arbejdes med 
dokumentation (mundtlig, skriftlig, 
visuel)? 

 

Hvornår forventes det at arbejde med 
evaluering (dato for 
personalemøde)? 

 

Ansvarlig pædagogisk medarbejder  
 
Handleplansskemaet er et arbejdsredskab til brug for det involverede personale i forhold til at: 
 
- kunne fastholde fokus omkring den faglige, pædagogiske intention. 

- sikre en målrettethed omkring det enkelte barn. 

- skabe sammenhæng mellem teori og praksis. 

- fokusere på de pædagogiske læreplanstemaer. 
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Hvordan kan Fri for Mobberi tænkes ind i arbejdet med pædagogiske 
læreplaner?  

 
Fri for Mobberi sætter gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det 
sker gennem bevidst og systematisk arbejde med at skabe handle- og 
deltagelsesmuligheder for alle børn i fællesskaberne. Fri for Mobberi består af en 
kuffert med forskellige værktøjer og forslag til aktiviteter, som kan styrke 
tolerance, respekt, omsorg og mod (TROM) i fællesskaberne.  
Pædagogiske læreplaner blev vedtaget ved lov i 2004 og gælder for alle dagtilbud. 
Læreplanerne er opdelt i seks temaer, hvor der sættes mål og delmål for de 
kompetencer og erfaringer, børnene skal have mulighed for at tilegne sig gennem 
de pædagogiske læringsprocesser i dagtilbuddene.  
Fri for Mobberi har børnegruppen – og mulighederne for dannelse og 
socialisering gennem deltagelse i gruppen – i centrum. Læreplanstemaerne har 
individet og individets muligheder for læring i centrum. Når disse to måder at 
arbejde med børn i fællesskaber på kombineres, optræder sociale og 
dannelsesmæssige muligheder, hvor begge dele kan udvikle hinanden gennem 
fællesskabende didaktik. Fællesskabende didaktik er et begreb, der samtænker 
læring for den enkelte med skabelsen af gode fællesskabende processer for 
gruppen.  
I Fri for Mobberi forstås mobning som sociale processer, der er kommet på 
afveje, og hvor der bliver skabt en kultur, hvor det at udstøde bliver det "kit", der 
holder (dele af) børnegruppen sammen. Mobning bliver på denne måde en form 
for social aktivitet, hvor deltagerne orienterer sig og finder mening, og gradvis 
lærer bestemte måder at handle på (eller undlade at handle på) i forhold til de 
andre i børnegruppen.  
På samme måde kan livet i børnegruppen anses som en social aktivitet. 
Dagtilbuddet er børnenes første møde med det store, formaliserede fællesskab, og 
det pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne er en del af den ramme, 
hvorigennem børnenes erfaringsdannelse og kompetencetilegnelse finder sted. 
Gennem børnenes deltagelse i aktiviteter i dagtilbud, forsøger børnene at skabe 
tilknytning og finde mening. Dvs. der arbejdes ud fra en forståelse af, at mobning 
kan læres i fællesskaber, ligesom børnenes læring og kompetencetilegnelse foregår 
i fællesskaberne.  
At samtænke Fri for Mobberi med de pædagogiske læreplaner knytter børnenes 
læring og kompetencedannelse i dagtilbud til antimobbepraksisser og medvirker 
på denne måde til skabelsen af værdige deltagelsesmuligheder- og positioner for 
alle børn i fællesskaberne.  
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- Fri for Mobberi indeholder anbefalinger til aktiviteter, der samler og 
inddrager børnene gennem deltagelse.  

- Neden for er skitseret de seks læreplanstemaer sat i relation til Fri for 
Mobberi. Temaerne er markeret med fed, og citaterne under hvert tema er 
plukket fra BUPL's hjemmeside.1  

- 1 Søg på “læreplaner” på www.bupl.dk.  
- Listen kan bruges til at finde inspiration og er på ingen måde udtømmende. 

Find selv mere inspiration på www.friformobberi.dk. Når vi i det følgende 
refererer til ”faghæftet”, er det det faghæfte, der ligger i Fri for Mobberi-
kufferten til børnehaver.  
 

1. Barnets alsidige og personlige udvikling (personlige kompetencer)  
Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. 
Samtidig med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte 
individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal de også lære at se og forstå samspillet og 
de konflikter, der kan opstå med andre – både børn og voksne.  

Ved at implementere Fri for Mobberi i pædagogikken gives der konkrete 
værktøjer til at støtte arbejdet med at skabe gode og nærende fællesskaber. Der 
gives redskaber til, at børnene øver sig i og lærer at forstå og takle de mange 
forskellige følelser, der kan opstå i et fællesskab – lige fra glæde, engagement og 
kærlighed til ked af det-hed, ligegyldighed og ensomhed. Gennem historier i 
bogen "Robertas Bamse" og samtaletavler får børnene hjælp til at forbinde 
forskellige følelser med ansigtsudtryk. Til den sociale praksis Børnemødet får 
børnene plads og lejlighed til at samtale om forskellige genkendelige situationer – 
og dermed hvad er rart og hvad er ikke rart, og hvad der er gode 
handlemuligheder i genkendelige situationer såsom at komme med i en leg eller 
sige fra på en god måde. Andre aktiviteter kan være "Det kan jeg li" og "To børn 
og en ballon", som står beskrevet i faghæftet.  
 
2. Sociale kompetencer  

Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og 
kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evnen til tilknytning og 
sociale færdigheder. Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra.  

Gennem brugen af værktøjerne i Fri for Mobberi arbejdes der med børnenes 
venskaber og sociale kompetencer. Der kan sættes fokus på værdierne tolerance, 
respekt, omsorg og mod gennem at arbejde med temaer såsom "hvad skal vi 
lege?" eller at være en "god kammerat", som står beskrevet i faghæftet.  
At arbejde med Fri for Mobberi giver børnene hjælp til at skelne mellem det at 
"drille for sjov" og at "drille for alvor". Børnene lærer, at det at drille godt kan 
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være ment som noget rart og sjovt, men skal stoppes, når den, der drilles, ikke 
synes det er sjovt, og ikke kan lide det. I det arbejde understøttes sociale 
kompetencer som evnen og modet til at markere sin grænse og sige stop samt at 
aflæse andre menneskers udtryk og mimik, der indikerer, hvorvidt de kan lide det, 
der sker eller ej.  
Fri for Mobberi kan være en metode til at arbejde med selve kulturen i 
børnegrupperne. Gennem arbejdet med de sociale kompetencer i gruppen er det 
pædagogiske fokus på det forebyggende, da børnene og de fagvoksne i 
fredssituationer kan tale om gode og hensigtsmæssige handlemuligheder i svære 
situationer. Således understøttes arbejdet med at skabe inkluderende fællesskaber, 
og for børnene kan der frigives energi til læring og fordybelse, når de ikke bliver 
kapret af bekymringer om, hvorvidt de har nogen at lege med eller holde i hånd, 
når gruppen skal på tur. Dette kan fx gøres gennem aktiviteten "store og små 
venner", hvor større børnehavebørn er ven for de mindre i forskellige situationer. 
Ligeledes kan aktiviteten "børn taler om venskaber" give børn og fagvoksne 
anledning til at udforske, hvad børnene forbinder med venskaber og 
kammeratskaber.   
 
3. Sprog  

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Sproget skaber 
kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra 
andre. For at kommunikere "rigtigt" er det vigtigt, at børn forstår sammenhænge mellem 
fx kropssprog, mimik og tale.  

Fri for Mobberi giver fagvoksne konkrete værktøjer til at tale med børn om de 
fællesskaber, de indgår i. Gennem børnemøder og samtaletavler arbejdes der med 
konflikthåndtering. Her inddrages børnene og sætter ord på, hvordan de oplever 
en konflikt, hvad der er sket forud, og hvilke løsningsforslag de har. Dermed gives 
børnene sproglige muligheder for selv at deltage i konflikthåndtering. Gennem 
dette arbejde sættes tilskuernes rolle og idéer til konfliktløsning i fokus og 
inddrages i arbejdet. Det kan give børnene mulighed for at tilegne sig ord og 
begreber for de situationer, de kan befinde sig i samt give dem sproglige 
kompetencer til at konfliktløse konstruktivt.  
Fri for Mobberi kan tænkes ind i det sproglige arbejde i institutionerne. 
Samtaletavler og bogen ”Robertas Bamse” lægger op til dialog med børnene, så de 
i fællesskab kan øve sig i at tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at 
sætte ord på, hvad der er en god børnekultur. Bagerst i faghæftet findes en 
omfattende litteraturliste med forslag til god børnelitteratur, der omhandler 
venskaber og de mange følelser, der kan vækkes i det at være en del af – eller ikke 
være en del af – et fællesskab.  
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Til at forbinde sprog og krop kan aktiviteten "rollespil" fra faghæftet bruges. Her 
dramatiseres samtaletavlerne til små teaterstykker, så sammenhængen mellem 
kropssproget, mimik og det talte sprog sættes i fokus.  

 
4. Krop og bevægelse  

Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børns udvikling af 
motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres 
forudsætninger for at udvikle sig. Ved at få erfaring med forskellige former for acceptabel 
kropslig nærhed bliver børnene bedre i stand til at sætte deres egne kropslige såvel som 
mentale grænser.  

En oplagt måde at arbejde med det bevægelsesfaglige kan være gennem 
rytmikprogrammet ”Venner er gode at ha’” fra kufferten, som består af et hæfte 
med forskellige sanglege og en medfølgende cd. Gennem arbejdet med 
rytmikprogrammet styrkes værdierne tolerance, respekt og omsorg i 
børnegruppen, da mange af legene lægger op til indbyrdes samarbejde og det at 
skabe tillid børnene i mellem. Andre aktiviteter som fx "stolelegen" fra faghæftet 
giver et fællesskabende tvist til den traditionelle stoleleg.  
Brugen af taktil rygmassage giver mulighed for at skabe en stund, hvor gruppen 
kommer ned i gear og oplever de positive effekter af rar berøring. Gennem det at 
give og modtage taktil rygmassage sættes fokus på børnenes oplevelser af, hvad 
der er en rar og ikke-rar berøring af ryggen. Omsorg og respekt højnes i gruppen, 
da børnene får muligheden for dels at sætte ord på, hvad de kan lide og ikke lide – 
og oplever, at andre lytter til det og retter sig efter det.   
 
5. Naturen og naturfænomener  

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt 
vejr og landskaber, styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er 
en enestående legeplads for både sind og krop.  

I kufferten findes et naturhæfte med forskellige lege og aktiviteter til brug 
udendørs i skoven eller på legepladsen. Overskriften for aktiviteterne er 
fællesskabende lege, hvor fokus er på børnenes samarbejde, brug af sanser og 
motorik. Brugen af uderummet skaber mulighed for at arbejde med børnene i 
mindre grupper, og de fællesskabende lege åbner op for, at børnene får øje på nye 
og andre kompetencer hos hinanden på tværs af etablerede børnehierarkier.  
Ligeledes kan brugen af Bamseven i børnegruppen åbne op for "geografi" som 
tema i børnehaven, hvor der fx. arbejdes med hvilke forskelle og ligheder, der kan 
være på fauna og dyr i Australien (hvor Bamseven kommer fra) og Danmark. 
Dette tema kan udvides til at omfatte forskellige steder, børnenes forældre eller 
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bedsteforældre kommer fra, eller fx hvor børnene (eller Bamseven) har været eller 
skal på ferie.  

 
6. Kulturelle udtryksformer og værdier  

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Gennem mødet med 
andre udtryksformer – både kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte bekendtskab med andre 
måder at leve på og andre værdier – udfoldes børnene til hele nysgerrige og tolerante 
mennesker.  

Målet med Fri for Mobberi er at skabe en kultur, hvor tolerance og respekt giver 
muligheder for forskellighed og diversitet. I en gruppe, hvor tolerancen har gode 
betingelser, kan det at være anderledes end flertallet opleves som noget 
spændende og positivt fremfor som en trussel. En høj-tolerance kultur skaber 
mulighed for, at flere forskellige børn oplever sig som legitime deltagere i 
fællesskaberne. Til dette arbejde kan aktiviteten "Formulér trivselsregler" fra 
faghæftet give børn og fagvoksne noget konkret at forholde sig til og tale ud fra.  
Ligeledes lægger Fri for Mobberi op til at arbejde med kulturelle og kreative 
aktiviteter, hvor værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod kan omformuleres 
til konkrete udtryk i børnehøjde og omsættes til billedsprog og kreative udtryk 
sammen med børnene. Det kan fx være gennem at male/tegne "hvad kan vi lide 
at lege udenfor" eller lave et fælles maleri, hvor hvert enkelt barns deltagelse 
understøttes og synliggøres af den fagvoksne. Andre aktiviteter fra faghæftet kan 
være "værdi-planche", "male-tegne-event" og "dukketeater". 
 
 
Skriv egne noter:  


