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Forord: 
 
Naturen er forunderlig med masser af muligheder for børn og voksne. 
Den er et fantastisk lærerum med et væld af udfoldelse på alle årstider. 
Det er i Naturen og udelivet at vi finder inspiration til de daglige 
aktiviteter med børnene i Troldebo. 
 
Denne læreplan beskriver det pædagogiske arbejde i Troldebo 
naturbørnehus. Den tager udgangspunkt i dagtilbudsloven samt den 
vedtagne børne og unge politik i Slagelse kommune. 
Desuden er kostpolitikken for Slagelse kommune samt 
virksomhedsaftalen mellem Salgelse kommune og Troldebo inddraget. 
 
I Troldebo tager det pædagogiske arbejde også afsæt i institutionens 
værdier, de aktuelle børnegruppers behov, årstider og traditioner. 
 
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen består af 6 forældrerepræsentanter og en 
personalerepræsentant. Lederen er sekretær. 
Bestyrelsens arbejde bygger på styrelses vedtægten for Salgelse 
kommunes daginstitutioner. 
 
Det pædagogiske personale: 
Vi tilstræber at have en ligelig fordeling af yngre og mere erfarne 
medarbejdere. Vi vil gerne ligelig kønsfordeling. 
 
Troldebo har Korsør lystskov som meget tæt nabo, vi har en sti, så vi 
kan gå bagom og så ind i skoven.  
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Principper for Troldebo Naturbørnehus: 
 

 

Vores institution er opbygget i 
praksisfællesskaber. 

Den fælles virksomhed:  

struktur, samarbejdspartnere, vores 
fælles opgave.  

Fælles repertoire:  

Hvordan vi udfolder vores principper, herunder især vores pædagogiske 
grundholdning om at være naturbørnehus.  

Gensidigt engagement:  

Det forpligtende engagement vi alle lægger i arbejdet.  

Grundlæggende skal alt give mening! 

Brobygning 

 Hvordan vi brobygger fra vuggestue til børnehave og hvordan vi finder 
sammen om den fælles virksomhed, fælles repertoire og gensidige 
engagement. Det er hele arbejdet med at skabe sammenhæng, så vi er 
et børnehus.  

Struktur 

 Vi har vuggestue (Troldespirerne) 0 til 2,5 år. Småbørnsgruppe 
(Græshopperne) 2,5 til 4 år og Sommerfuglene 4 til 6 år. 

”Fri for mobberi” 

 Fri for mobberi skal være en fast del af arbejdet i primærgrupperne. Vi 
skal arbejde med fri for mobberi i primærgrupperne fast om mandagen 
og fredagen.  
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”Grønne spirer” 

 Vi er grøn spire institution og følger anvisningerne for grøn handleplan 
samt at laver projekter, der gør at vi kan modtage det ”Grønne spire 
flag” hvert år. Vi har nedsat en styregruppe til dette. ”Grønne spirer” 
skal bl.a. danne grundlag for at arbejde med de 6 læreplanstemaer. 

Pædagogik 

 Vi skal planlægge vores ture i skoven ud fra vores aktuelle valg af 
læreplanstema og inspireres ud fra ”Grønne spires” aktivitets ark.  

 

Vision og værdier 

Vores fælles vision 

Vi er kendte for, at vi er et læringssted, hvor børnene er i centrum, og hvor 
kreativiteten blomster, og det summer af liv og glæde.  

Vi bruger fri for mobberi i vores pædagogiske arbejde og har kompetencer 
indenfor Martha Meo, så vi også er kendte for at kunne noget særligt overfor 
de børn, der kræver noget særligt.  

Vi lærer børnene jordnære ting, så de forstår sammenhængen i naturen. 
Grønne spirer er en ledetråd i arbejdet, og vi udarbejder hvert år nye mål til 
handleplan, for at kunne blive ved med at hejse det Grønne spire flag.  

Når forældrene afleverer Deres børn bliver forældrene hørt, og vi har altid tid 
til forældrene i det daglige.  

Personalet siger yes, jeg skal på arbejde i dag og møde mine kollegaer.  

Vi er en fast gruppe af personale, hvor vi er tydelige på det, vi gør og på 
vores værdier.  

Vi er en uddannelses institution, hvor de pædagoger der vejleder har PD 
modulet i vejledning. 
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Fortællingen om vores værdier 

Tryghed, tillid, ærlighed, nærvær, tydelig, anerkendelse og lytte er alle meget 
vigtige ord, og vi vil gerne, at de også afspejler sig i organisationens værdier. 
Vi skal altid være meget tætte på børnene, så vi udefra kan betragtes som en 
tryg familie.  

Det er de voksnes ansvar at gå foran, så børnene ser os som nogle tydelige 
rollemodeller, de altid kan stole på, for når en voksen har sagt noget, er det 
altid rigtigt. Vi giver plads til børnene og følger deres spor, så vi på den måde 
kan støtte op om de initiativer, børnene viser.  

Når vi arbejder sammen i personalegruppen, kan vi altid overlevere opgaver 
til hinanden, for vi kender alle de interne aftaler, vedr. de enkelte børn. Vi er 
gode til at lytte til hinanden, så vi på den måde anerkender hinandens 
arbejde.  

Det er vigtigt, at vi kender de krav og forventninger, der er til 
opgaveløsningen, og at ledelsen er tæt på i det daglige og ved, hvad der sker 
i det pædagogiske arbejde i grupperne. Vi arbejder i en institution, der har 
fokus på natur og pædagogik, vi lærer børnene jordnære ting, så de forstår 
sammenhængen i naturen, og så udnytter vi de muligheder, der er i skoven. 

 
 
 
 
Børne og unge politikken er bygget op om 4 centrale temaer: 
 

1. Forpligtende fællesskaber. 
2. Rettidig indsats. 
3. Læring. 
4. Samarbejde til børns og unges bedste. 
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Vi har på personalemøder arbejdet med børne og ungepolitikken ud fra 
følgende spørgsmål. 
 
 
 
Hvordan kan børnene opleve inddragelse og ligeværd i Troldebo? 
Vi hjælper børnene ind i forskellige legerelationer, ud fra hvad de har 
lyst til, hvad de vil lave og hvor de vil hen på tur. I fri for mobberi kan 
børnene bliv set og hørt og behandlet ligeværdigt.  
 
Hvordan kan det ses at det forpligtende fællesskab tager 
udgangspunkt i den enkeltes trivsel? 

 Små grupper bliver brugt til at inkludere børnene, når der børn 
med særligt behov.  

 Vi følger børnenes spor. 

 Vi deler børnene op ud fra Deres behov.  

 Vi er opmærksomme på børnenes personligheder og bruger 
observation til at blive klogere på børnenes ageren og trivsel. 

 Vi har sproggruppe. 

 Vi kan have mindre legegrupper indenfor. 

 Vi giver børnene medbestemmelse, når det er muligt. 
 
Hvad gør vi i Troldebo for at sikre at forældrene er med til at 
understøtte det forpligtende fællesskab? 
 

 Legelister hvor børnene skriver sig på. 

 Fester fælles med forældre og børn. 

 Vi har mobil fred, når du er kommet ind i Troldebo. 

 Vi vil tale med de forældre der ikke selv tager kontakt til os. 

 Forældrene fodrer høns i ferier. 

 Vi opfordrer forældrene til at holde orden i Deres barns garderobe 
sammen med barnet. Vi følger op på de overordnede beslutninger 
der er taget ved f.eks. kostpolitikken. 

 
Hvordan sætter vi fokus på børneperspektivet? 
I fri for mobberi, hvor børnene i høj grad ser tingene fra Deres perspektiv 
igennem billederne og igennem den snak der udspringer heraf. 
Vi spørger børnene, hvad de har lyst til og følger Deres spor. 
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Vi skal i det daglige også kunne se dagen i børnehøjde og så prøve at 
opleve dagen ud fra barnets perspektiv, herunder også hvordan man 
bliver mødet som barn. 
 
Hvordan arbejder vi med rettidig indsats: 
 
Vi har løbende på møder opmærksomhed på de børn der kan løbe ind i 
forskellige udfordringer. Det er for os meget vigtigt at der denne 
opmærksomhed, så vi altid som samlet personalegruppe kan 
imødekomme disse børn. Vi har tværfaglige sparringspartnere, der 
bruges jævnligt, så vi på den måde kan yde den bedste bistand også for 
forældrene, når de oplever at Deres barn måske mistrives. 
 
Strukturen i vores børnegruppe er i udvikling hele tiden, så den bedst 
kan danne rammen for alle børn. 
 
Læring: 
Læring skal ses som en udviklingsproces, hvor barnet udvikler sin egen 
viden i relationer med andre. Læring ses som barnets bestræbelser på 
at udvikle sig selv og begribe verden. Læring er en proces, hvor børn 
tilegner sin ny viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, de 
gør sig ved at deltage og bidrage i samspil med andre. Denne læring 
medfører nye erfaringer, adfærd og kompetencer. 
 
Læringsrum: 
Vi har opdelt vores legeplads i læringsrum, som er i udvikling hele tiden.  
Konteksten og hermed også læringsrummet har stor betydning for 
barnets udvikling. Legepladsen skal indbyde til forskellig leg og give 
mulighed for at udvikle sig inden for de 6 læreplanstemaer. De voksne 
er nærværende i samværet med børnene, og giver det enkelte barn 
omsorg og støtter det i sin alsidige udvikling. 
 
Børn har forskellige læringsstile, så det er vigtigt, at vi som voksne i det 
pædagogiske arbejde både går foran barnet, går ved siden af barnet og 
bagved barnet, når vi arbejder med at udvikle børnene. 
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Vi planlægger pædagogiske aktiviteter ud fra et årshjul og bruger 
slagplan som værktøj, når der sættes mål for de enkelte aktiviteter og 
projekter og de efterfølgende dokumenteres og evalueres. 
 
Samarbejde: 
Samarbejde er centralt for al virksomhed. Det er med forældre, internt i 
institutionen og eksternt med især skolerne. Vi arbejder på, at få mere 
fokus på betydningen for overgangen til skolen i det forskning viser at 
hver gang barnet skal videre i dets udvikling har succes i selve 
overgangen en overordentlig stor betydning. 
 
De 6 Temaer. 
Ifølge "bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner" 
skal planen indeholde følgende 6 temaer. 
 
1.Barnets alsidige personlige udvikling 
2.Sociale kompetencer 
3.Sprog 
4.Krop og bevægelse 
5.Naturen og naturfænomener 
6.Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

1. 
Barnets alsidige personlige udvikling 
 
Vi vil arbejde målrettet med udgangspunkt i det enkelte barns 
ressourcer, hvorved også børn med særlige behov bliver inkluderet. 
Børnene skal møde anerkendende og nærværende voksne, som støtter, 
men også udfordrer det enkelte barn. Barnets udvikling og læring skal 
foregå i trygge og genkendelige rammer, hvor barnet føler sig værdsat 
og en del af fællesskabet.  
 
 
Mål 
 
Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt liv trods forskellige  
forudsætninger. 
Vi tager afsæt i det enkelte barns ressourcer.  
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De pædagogiske aktiviteter kan tage udgangspunkt i, hvilke behov det 
enkelte barn har, Det forudsætter, at vi har et indgående kendskab til 
barnet og dets baggrund. Ligeledes er det vigtigt at være i dialog med 
både barnet og dets familie for bedre, at kunne give barnet optimale 
udviklingsmuligheder. 
 
Succeskriterier:  
Barnet udvikler selvværd selvtillid, viser glæde og deltager aktivt i 
fællesskabet. 
 
B) Alle børn skal anerkendes som kærlige, nysgerrige og 
eksperimenterende. 
 
Vi har en anerkendende tilgang til børnene og giver dem mulighed for at 
eksperimentere med mange forskellige materialer. Ligeledes giver vi 
dem mulighed for at fordybe sig.  
 
Succeskriterier: 
 
Barnet udviser nysgerrighed, er eksperimenterende og motiveret for at  
beskæftige sig med de materialer, det bliver præsenteret for. 
 
C)  
Alle børn skal have mulighed for at udvikle selvindsigt og empati. 
 
Vi er opmærksomme på børnenes signaler både verbalt og nonverbalt. 
Ved planlægning af de pædagogiske aktiviteter sætter vi fokus på 
omsorg, empati og følelser. Hermed får børnene mulighed for at få 
erfaringer med at håndtere følelser, og de lærer at respektere og forstå 
egne og andres behov.  
 
Succeskriterier:  
 
Barnet udviser empati og interesse for de andre børn. 
 
D)  
Læring skal foregå i barnets tempo gennem leg og fordybelse 
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Vi vægter legen højt og sørger for spændende og udfordrende 
muligheder for børnene. Dette giver barnet mulighed, for at lære 
gennem leg og kunne fordybe sig. 
 
Succeskriterier:  
Barnet fordyber sig i legen og får ny erfaring og dermed også ny viden. 
 
Metoder og aktiviteter. 
I vuggestuen er børnene for det meste i deres egen gruppe. Vi mener, 
at små børn bedst kan overskue små enheder, og har behov for at 
etablere følelsesmæssig kontakt og tilknytning til nogle få børn og 
voksne. I takt med alderen støttes barnet i at blive selvhjulpen med af og 
på klædning, og i at udføre små praktiske opgaver som eksempelvis 
borddækning. 
Vi opfordrer børnene til selv at tage tøj og sko på. Vuggestuebørn bliver 
præsenteret for bestik så tidligt som muligt. Gennem praktisk og verbal 
støtte, ros og anerkendelse i dagligdagen udvikler børnene selvværd og 
færdigheder. 
I småbørnsgruppen (græshopperne) og børnehavegruppen 
(sommerfuglene) får børnene mulighed for selv at vælge, hvilke børn og 
voksne, de har lyst til at være sammen med, når der ikke er planlagte 
aktiviteter.  
 
De ældste børn i børnehaven er i ”Sommerfuglene”, som er for de 4 til 6 
årige. Herved foregår der en mere målrettet læring og dermed relevante 
krav i forhold til børnenes alder. Aktiviteterne vælges ud fra eksempelvis  
Årstider og traditioner. Det kan være korte forløb som f.eks. forberedelse 
til fastelavn. Dekoration af et fastelavnsris kan indeholde træning af 
finmotorik ved at klippe og klistre. Sang, musik og bevægelse udvikles 
ved indøvning af lege og sange, og det kulturelle formidles i forbindelse 
med selve højtiden. 
Større og længerevarende projekter kan være årets sommerfest i 
børnehaven, hvor der er tradition for tematiserede aktiviteter f. eks. 
Vikinge leg. Her introduceres demokratiske spilleregler. Børnene får  
Selv indflydelse på projektet og øver sig i at bestemme, lave 
kompromisser og i at samarbejde. 
Samtidig inddrages børnene i udfærdigelse af kostumer og kulisser. 
Herved udvikles motorikken, kreativiteten, det musiske og det sproglige. 
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På denne måde tilgodeser vi barnets alsidige personlige udvikling i 
forberedelsen og afviklingen af aktiviteten. 
 
Børn med særlige behov 
Børn med særlige behov inddrages ud fra et ”ressourcesyn”, hvor vi 
tager udgangspunkt i det, de er gode til og giver dem medansvar og 
udfordringer for at få dem inkluderet i grupperne.  
 
Dokumentation. 
Gennem iagttagelser og udviklingsskemaer. 
Via forældresamtaler og forældremøder. 
Månedlige nyhedsbreve. 
Foto med små historier på opslagstavlen og billedskærmen skærmen 
ved indgangen. 
Opførelse af sang, cirkus og teater for hinanden, hvor forældre også er 
velkommen. 
Udstillinger af børnenes projekter. 
 
Evaluering. 
 

 Hvordan sikrer vi os, at barnet er trygt og kan udnytte de 
muligheder, vi tilbyder? 

 

 Hvordan giver vi barnet mulighed for at udforske, eksperimentere 
og fordybe sig? 

 

 Hvordan kan vi se, at barnet i de pædagogiske aktiviteter kan 
udtrykke følelser og respektere egne og andres behov? 

 

 Hvordan kan vi se, at barnet føler sig værdsat og anerkendt? 
 

 Gennem hvilke lege får barnet mulighed for at lære og kunne 
fordybe sig? 

 
2.  
Sociale Kompetencer  
Sociale kompetencer udvikles i samspillet med andre mennesker. De 
sociale kompetencer udvikles i fællesskaber, i leg, gennem venskaber 
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og i kulturelle sammenhænge. Det handler om at kunne leve sig ind i 
andres følelser og tanker, udvise empati og omsorg og om at kunne 
indgå i relationer med andre. Fundamentet for at udvikle disse 
kompetencer er, at børnene møder nærværende og anerkendende 
voksne, som ser dem, og viser det både verbalt og nonverbalt og er 
gode rollemodeller. 
 
Mål 
A)  
Alle børn skal have muligheder for at indgå i ligeværdige sociale 
fællesskaber. 
 
De voksne sørger for at skabe et pædagogisk miljø, hvor der er plads til 
mange forskellige reaktioner og følelser. Vi hjælper børnene til at lytte, 
lære at give plads for andre og agere i en større gruppe. 
Succeskriterier: Når børnene siger til og fra, giver udtryk for egne 
følelser og udviser omsorg og empati. 
Når børnene kan indgå i et større fællesskab med børn og voksne.  
 
B)  
Vi vil skabe miljøer, hvor børn kan opbygge venskaber og udvikle sig 
både socialt og fagligt.  
 
Vi giver mulighed for, at børnene kan iværksætte lege uden indblanding 
fra en voksen. Herved lærer de at "stå på egne ben" i det sociale 
samvær. 
Vi er opmærksomme på, at venskaber blandt børnene får lov at udfolde 
sig. Vi forsøger at tage hensyn til venskabsaspektet og sociale 
relationer, når vi planlægger aktiviteter og ved overflytning fra vuggestue 
til børnehave.  
 
Succeskriterier:  
Når børnene har en eller flere venner og samtidig søger kontakt og 
udvikler nye venskaber. 
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C)  
Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for 
demokrati.  
 
Medbestemmelse og demokrati inddrages, hvor det er relevant i 
hverdagen. 
Vi støtter børnene i at blive selvstændige i forbindelse med 
konfliktløsninger. Det gør vi på flere måder. Ved mindre konflikter griber 
vi nødvendigvis ikke ind. Ved større konflikter forsøger vi at synliggøre 
for børnene, hvad der har ført til konflikten, og hvordan den eventuelt 
kan løses, så børnene igen kan opleve sig som værdifulde i 
fællesskabet. 
Herved lærer de at kunne samarbejde, tage ansvar og dermed blive i 
stand til at indgå i et forpligtende fællesskab. 
 
Succeskriterier: 
Når børnene selv kan begynde på at løse konflikter. Når de har mod til 
at stå frem og være aktive i børnegruppen, tager medansvar og dermed 
udviser en begyndende demokratiforståelse. 
 

Metoder og aktiviteter 
 
Vi mener, at et hvert menneske er unikt og har noget særligt at tilbyde. 
Derfor er det vigtigt, at børnene får mulighed for at mødes med 
hinanden og lære af hinanden. På den måde får børnene mange 
alsidige erfaringer og oplevelser med flere forskellige mennesker, som 
de kan relatere til i deres videre liv.  
Vi laver aktiviteter med børnene i grupperne, men også på tværs af 
grupperne, for at de kan udfordres af andre og få mulighed for at danne 
relationer.  
Samlingsstunden ved middagstid og især omkring fri for mobberi er for 
børnene et sted, hvor de individuelt kan udfolde sig og få lov at fortælle 
om deres oplevelser. Det er også stedet, hvor de viser opmærksomhed 
over for fællesskabet.  
I vuggestuen kan børnene søge nye udfordringer, når de er parat til det 
ved at tage kontakt med børn og voksne, når de er sammen på den 
store legeplads. 
På legepladsen kan børnene frit søge de børn og voksne, som de har 
lyst til. 
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Vi lærer børnene, at kunne sige fra og selv træffe et valg om, hvem de 
vil lege med. Vi hjælper, når det er nødvendigt og støtter, hvorved det 
ikke bliver et nederlag for den, der bliver fravalgt. F.eks. hvis episoden 
udspiller sig på legepladsen, så bliver barnet opfordret til at se, om der 
skulle være en anden, der gerne vil lege, eller den voksne hjælper med 
at finde en. Det er legalt for børn at sige nej til at lege, når de er i gang 
med en god leg. 
I børnehaven har vi løbende projekter om at være gode kammerater. 
Det er især i forbindelse med fri for mobberi, som vi fast kører for 
sommerfuglegruppen gang om ugen. 
Fri for mobberi er et pædagogisk værkstøj som bl.a. består af billeder af 
børn i forskellige situationer. Ud fra billederne taler vi om, hvordan 
børnene har det, og hvordan man kan hjælpe hinanden og agere i 
forskellige situationer. 
Det kan også dreje sig om at vejlede et barn i at sige fra over for en, der 
er dominerende. Børnene skal lære at mærke egne grænser, og samt at 
kunne indgå som en social del af fællesskabet. Det er vigtigt, at barnet 
ikke lader sig lokke og bruger undskyldningen; ”Jeg gjorde det, fordi den 
anden gjorde det”. Vi opbygger en bred forståelse af deres eget ansvar 
og udvikler og vedligeholder gode relationer. 
 
Børn med særlige behov 
Vi er opmærksomme på børn med særlige behov i konflikter både 
verbalt og kropsligt.  
Efter en konflikt snakker vi med barnet for at sætte ord på hændelsen.  
 
På denne måde forsøger vi at støtte eller ændre barnets måde at agere 
på i samspillet med andre. Vi har fokus på, hvornår barnet selv har gavn 
af, at løse en eventuel konflikt. 
Vi arbejder ligeledes på at inkludere barnet i fællesskabet ved at 
fremhæve det, barnet er god til og gennem aktiviteter, der inddrager 
alle.  
 
Dokumentation 
Ved den daglige kontakt med forældrene. 
På forældremøder og forældresamtaler. 
 
 



16 
 

Evaluering 
 

 Hvordan indgår børnene i sociale fællesskaber? 
 

 Hvordan udviser børnene empati? 
 

 Hvordan etablerer børnene venskaber? 
 

 På hvilken måde tager børnene medansvar? 
 

 

3. Sprog  
Vi arbejder målrettet med børnenes sprogtilegnelse.  
 
Børnene skal være omgivet af involverende voksne, der bruger sproget, 
er gode til at lytte, sætter navn på handlinger og med indlevelse 
besvarer børnenes spørgsmål 
Sproget er et vigtigt fundament for børnenes læring og det gælder både 
talesprog, skriftsprog, billedsprog og kropssprog. 
 
Mål 
A)  
Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog, ordforråd og 
begrebsforståelse gennem hverdagens aktiviteter. 
 
Vi lægger stor vægt på, at der i det daglige miljø gives mulighed for at 
udvikle sproget gennem hverdagens aktiviteter. 
De voksne skal møde børnene med anerkendelse og bekræftelse, det 
vil sige at se, lytte, forstå og knytte ord til oplevelser og begreber. 
Vi støtter børnene i at omtale og udtrykke følelser. Her igennem hjælpes 
børnene til at forstå andres reaktioner og følelser, hvilket er en 
forudsætning for empati og konfliktløsning. 
 
Succeskriterier:  
Når børnene kan kommunikere på netop deres udviklingstrin både 
verbalt og nonverbalt. 
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B)  
Børnene skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig på 
mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige 
kommunikationsmidler. 
 
Vi lægger vægt på at tale meget med børnene. Vi er opmærksomme på 
både det verbale og nonverbale sprog.  
Vi gentager sætninger, som børnene har sagt for at øve det sproglige 
udtryk. Igennem mange gentagelser og ved at lytte til det talte sprog 
skærpes børnenes bevidsthed og lyst til at bruge sproget. 
 
 
 
Succeskriterier:  
Når børnene kan udtrykke sig gennem dialog, fortælling, drama, 
sproglege, højtlæsning og sang samt anvende forskellige 
kommunikationsmidler. 
 
C)  
Børnene skal lære at bruge sproget i den kontekst de er i. 
 
Børnene lærer i samlingsstunder, at lytte og være åbne over for andre 
for at opnå en gensidig forståelse og respekt for hinanden. De får 
samtidig en begyndende forståelse for, hvordan sproget kan bruges i 
forskellige sammenhænge.  
 
Succeskriterier:  
 
Når børnene kan bruge sproget i den rette sammenhæng. 
 

D)  
At børnene udvikler deres nysgerrighed for symboler og skriftsprog. 
 
Vi støtter børnene i deres interesse for symboler og skriftsproget, svarer 
på spørgsmål om skriftsproget og giver børnene mulighed for at lege 
med det og skrive på deres tegninger, når de beder om det. 
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Succeskriterier:  
 
Når børnene kan genkende forskellige former for symboler og har en  
alderssvarende forståelse for begreber. 
 
 
Metoder og aktiviteter I vuggestuen. 
Under morgensamling kl. 9 taler vi med børnene om, hvem der er 
kommet, og hvem der er fraværende. Børn og voksne fortæller om 
oplevelser, som kan danne udgangspunkt for en samtale 
Vi synger bestemte sange, som børnene synger med på, når de har  
hørt dem mange gange. Melodien, fagterne og rytmen hjælper børnene 
til at huske teksten. 
Ofte laver børnene fagter inden de har udviklet sprog og bruger dem til, 
at gøre sig forståelige med. 
Vi læser i bøger og bruger bogen til at tale om det, vi ser på billederne. 
Vi har bøger stående på reoler og i kasser, så børnene selv kan tage og 
kigge i dem. 
 
I børnehaven har vi samling, inden vi spiser. Vi spiser så vidt muligt i 
primærgrupper så en voksen i sommerfuglene sider med sine primær 
børn. Det betyder, at der bliver skabt en rolig og tryg stund, hvor der kan 
samtales og det der trænger sig på for børnene, og det som den voksne 
finder er vigtigt at tale om. 
Vi taler om begreber, når vi læser en bog højt, og hvis vi møder et nyt 
ord, taler vi om, hvad det betyder.  
 
Vi har hver fredag musik, sang og cirkus for alle børn i Troldebo. Vi 
synger bestemte sange og børnene kan igennem aktiviteterne øve sig i 
at stå over for en større forsamling og fremvise sine talenter, det styrker 
børnenes selvtillid og selvværd.  
Mange af aktiviteterne bidrager til samarbejde og fællesskab. 
Vi nøjes ikke kun med at synge sangene for børnene, vi fortæller dem 
også. Det kan være sange, som børnene kender og ved, hvordan ender.  
Vi laver også ting, der kan være med til at illustrere sangene og 
historierne.  
Børnene inddrages ofte i selve fortælle processen. De er med til at 
dramatisere og fortælle eventyret eller historien for hinanden. I skoven 
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har vi faste ritualer med at fortælle f. eks. De 3 bukkebruse, når vi skal 
over en bestemt bro. Her er det børnene der fortæller. 
De voksne læser bøger med engagement og tør bruge deres krop og 
stemme til at underbygge den gode historie.  
Børnene "læser" også for hinanden. 
 

Vi arbejder med de fælles aktiviteter, der er beskrevet i Slagelse 
Kommunes brobygnings-kanon. 
 
 
Børn med særlige behov 
 
I småbørnsgruppen laver vi TRAS på de børn, hvor vi vurderer, at der 
skal ydes en særlig indsats. 
 
Dokumentation. 
 
Via opslag med billeder og små historier 
Via sang, musik, film og teater for hinanden og forældrene. 
 
Evaluering 
 

 Hvordan bruger børnene deres sprog, ordforråd og 
begrebsforståelse? 

 

 Hvordan klarer børnene sigsprogligt i forskellige fora? 
 

 På hvilken måde ses det, at børnene får interesse for symboler og 
skriftsprog? 

 
 

5. Krop og bevægelse 
 

Kroppen er udgangspunkt for alle vores handlinger og er samtidig en 
integreret del af både vores sociale og personlige identitet. Det er derfor 
yderst vigtigt at have fokus på den del af barnets udvikling. 
Alle børn er forskellige og udvikler sig gennem deres eget unikke forløb, 
men inden skolestart skal de gerne have godt styr på motorikken 
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Børn får styrket deres krop og dermed deres naturlige lyst til motorisk  
udfoldelse, hvis de fysiske og sanselige udfordringer er tilstede.  
I alle grupper lægger vi vægt på, at det daglige miljø udfordrer børnene 
kropsligt, hvorved de grundlæggende bevægelsesmønstre udvikles og 
automatiseres. Dette har stor betydning for både den fysiske og den 
psykiske sundhed. 
 
 
 
 
 
Mål 
A)  
Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæden 
ved egen krop. 
 
Vi tilrettelægger aktiviteter, som stimulerer og udfordrer det enkelte barn 
samt giver det erfaringer med kropslig kontakt. 
 
 
Succeskriterier:  
Når børnene er i bevægelse i løbet af dagen og viser glæde ved det. 
Når børnene udviser hensyn, respekterer andres grænser og selv sætter 
grænser over for andre. 
 
B)  
Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der styrker den fysiske 
sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktivitet. 
 
Vi lægger vægt på, at børnene får sunde kostvaner.  
Vi bestræber os på at bruge årstidens frugt og grønt.  
 
Succeskriterier:  
 

 Når børnene er bevidste om sund og usund kost. 
 

 Når børnene har lært om hygiejne og eks. at vasker hænder af sig 
selv 
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C) 
  
Barnet støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i både leg og 
tilrettelagte udfordringer. 
 
Vi lægger vægt på, at børnenes omgivelser indbyder til bevægelse. 
Legeredskaberne og rammerne på legepladsen giver børnene rige 
muligheder for at få stimuleret alle deres sanser. Dette sker enten via 
børnenes frie leg eller ved voksenstyrede aktiviteter, som sang-og 
bevægelseslege, boldspil, rollespil, konkurrencer m.m. 
Legepladsen er indrettet med mange frugtbuske og træer for at give 
sanseoplevelser. 
Vi har desuden hønsegaard, drivhus og urtehave. 
 
Succeskriterier: 
 
Når børnene er deltagende og bliver bedre til at mestre forskellige ting. 
 
D)  
At børnene får mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, 
sociale og kulturelle verden gennem alle sanser. 
 
Vi forsøger at give børnene en grundlæggende forståelse af kroppen og 
dens funktioner. 
Ligeledes tilrettelægger vi aktiviteter, som på mange forskellige måder 
kan stimulere børnenes sanser. 
 
Succeskriterier:  
Når børnene bliver bevidste om deres fysiske og motoriske formåen. 
 
Metoder og aktiviteter 
 
Legepladsen er indrettet med mange sansemotoriske udfordringer. 
Der er mulighed for at klatre og balance muligheder.  
Sandkasserne benyttes på traditionel vis til at grave huller, bygge slotte, 
lege vandlege m.m. Desuden har vi kasser, som anvendes til 
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konstruktionslege, hvor børnene bygger forskellige former for 
forretninger o.l.  
Der er også plantekasser med sansestimulerende beplantning, 
frugtbuske og træer.  
Vi har desuden valgt at benytte et område af legepladsen til cykelbane. 
Her kan der køres race, på løbecykler. Banen bruges også til mere 
strukturerede aktiviteter såsom trafiklære. Vi har primært løbe cykler, der 
med til at styrke børnenes motorik, balance og selvtillid.  
Cykelbanen benyttes også til bevægelseslege, sanglege o.l. 
 
I vuggestuen kravler børnene selv på puslebordet, så snart de kan. Når 
vi spiser eller laver aktiviteter ved bordet, foregår det ved høje borde, 
hvor børnene selv eller med lidt hjælp kravler op på taburetter eller i 
deres højstol. Ligeledes kravler børnene selv op i deres krybber, når de 
skal sove til middag. Så snart børnene selv kan gå, opfordrer vi dem til 
at gøre det. 
Børnene støttes bl.a. i at hælde op, drikke og spise selv. De bliver 
præsenteret for bestik og bruger kniv til at skære maden ud. De hjælper 
selv til ved af-og påklædning og ved potte-toiletbesøg, når de er klar til 
det. 
Børnene er af og til med i køkkenet og bage morgenboller, og 
forberedelse til fælles bål mad på bestemte fredage. 
Vi snakker med børnene om kroppen og dens funktioner. 
Vi synger sange og laver sanglege, hvor kroppen inddrages. Vi 
opfordrer børnene til at være i bevægelse. 
 
Når vi tager på ture i vuggestuen foregår disse ofte i nærmiljøet og 
gerne samme ture flere gange for at gøre børnene trygge ved 
institutionens omgivende miljø. 
I børnehaven tages emnet om sund kost jævnligt op som tema, hvor der 
bl.a. arbejdes med plancher o.l. for at anskueliggøre, hvad der er sund 
og usund kost. 
Børnene støttes i at blive mere selvhjulpne. De opfordres til selv at 
kunne klare af-og påklædning samt toiletbesøg. 
Vi tager forskellige temaer op, hvor kroppen og dens funktioner indgår. 
Desuden leger og bevæger børnene sig dagligt, hvor de styrker kroppen 
og udvikler kropsbevidstheden. 
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Hver gruppe tager hver uge på tur i skoven, hvor børnene ofte udfordres 
motorisk ved at forcere bakker, klatre på skrænter og bevæge sig i 
forskelligt terræn.  
 
Børn med særlige behov 
 
Vi er opmærksomme på at udfordre stille siddende og tilbageholdende 
børn. Børn med sansemotoriske forstyrrelser og motoriske problemer 
kan få hjælp af motorikkonsulent. 
 
Dokumentation 
 
Via vores tilrettelagte aktiviteter ude som inde. 
Via plancher, udstillinger og foto af aktiviteter. 
 
Evaluering 
 

 Hvordan ser vi, at børnene har glæde af vores aktiviteter i forhold 
til krop og bevægelse? 
 

 Hvordan lærer børnene om ernæring og hygiejne? 
 

 Hvordan ser vi, at børnenes motoriske udvikling er 
alderssvarende? 

 

 Hvordan ser vi, at børnene får udviklet deres sanser? 

 
5.  
Naturen og naturfænomener. 
 
Børn skal opleve naturen og naturfænomener. Børnenes naturforståelse 
udvikles gennem aktiv involvering, hvor naturens processer styrker 
barnets evne til at systematisere og kategorisere. 
Naturen kan være en ramme for børns erfarings-og læreproces, hvor de  
ved selvsyn forstår sammenhænge, der ellers kan være svære at forstå, 
hvis de kun bliver formidlet på et teoretisk plan . Vi lærer børnene om 
naturens kredsløb i det omfang, de formår. 
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I urtehaven får de en forståelse for at planterne gror bedre, når de får 
tilført hønsemøg. 
 
Mål 
 
A)  
Barnet skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen 
og udvikle respekt for natur og miljø.  
 
Som voksne skal vi være rollemodeller, som udviser interesse og 
ansvarlighed for natur og miljø og dermed kunne vejlede børnene i at 
udvise respekt, ansvar og interesse for naturen. 
 
Succeskriterier:  
Når børnene udtrykker glæde og har respekt for naturen.  
 
 
B)  
Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem menneskene og naturen. 
 
Vi skal som voksne være nærværende og kunne pirre børnenes 
nysgerrighed i forhold til at eksperimentere og bruge naturen til leg. 
 
Succeskriterier:  
Når børnene ser en sammenhæng mellem årsag og virkning. 
 
 
C)  
Barnet skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer 
med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen, som et 
rum for at udforske verden.  
 
Børnene oplever naturen og de skiftende årstider. Vi understøtter 
børnenes leg og eksperimenter med insekter, planter og andre 
materialer i naturen. Samtidig formidles viden om naturen og dyrelivet.  
Vi skaber rum for fordybelse, mulighed for at lære at kategorisere og 
systematisere.  
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Ligeledes får børnene lejlighed til at bygge, skabe og konstruere ud fra 
de muligheder, naturen byder på.  
 
Succeskriterier: 
 

 Når børnene fordyber sig og bruger naturen til at eksperimentere i. 
 

Metoder og aktiviteter 
 
I det daglige taler de voksne med børnene om at passe på naturen. Vi 
sorterer det grønne affald ved spisebordet.  
På vores ture indsamler vi ofte forskellige materialer som 
sten, kogler, pinde, blade, kastanjer, og hvad børn og voksne ellers 
finder interessant.  
Naturmaterialerne anvender vi som en bearbejdelse af turen eller i 
forbindelse med vores øvrige pædagogiske aktiviteter. 
I maj måned afholder vi blomstens dag, hvor alle bedsteforældre er 
inviteret til at medbringe en blomst eller plante, som de er med til at 
plante ud i vores bede og blomsterkasser, sammen med børnebørnene.  
Børnene er efter evne med til at passe og pleje planterne og følger 
udviklingen. 
Vi har et tæt samarbejde med Kløverhaven som er vores nærmeste 
nabo. Kløverhaven har en masse forskellige dyr som børnene sammen 
med de unge mennesker fra Korsør Produktionsskole er med til at fodre 
og passe. 
 
Vi er en ”Grøn spireinstitution”. Vores aktiviteter i naturen er meget 
inspireret fra grønne spirer, hvor vi bruger inspirationsark, når vi arbejder 
med læreplans temaerne. 
I vuggestuen følger vi årets gang ved, at være ude i vejret både sommer 
og vinter. Om vinteren bliver det korte oplevelser for det er her mest for 
at sanse vinteren, den kan for de mindste være for kold at lege i. 
På ture taler vi meget om det, vi ser i naturen. 
 
I børnehaven har vi i løbet af foråret en læreproces med at så og dyrke 
urtehaven. 
Som supplement til vores egne ture gør vi ind imellem brug af 
naturskolens materialer og deres tilrettelagte aktiviteter. 
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Naturforståelse handler også om kendskab til forskellige dyr.  
Vi har hønsehold, hvilket er medvirkende til, at børnene oplever en 
livscyklus. Dette gøres konkret ved, at børnene i børnehaven deltager i 
pasningen af hønsene. 
De er med til at fodre dem og med til at muge ud i hønsehuset. Børnene 
får ligeledes æg med hjem. Vi har ikke slagtet høns endnu, men vil på et 
tidspunkt skifte hønsene ud, så børnene også kan opleve hvordan vi 
også bruger hønsene. Men det er med tilladelse hjemmefra at børnene 
oplever dette. 
 
Børn med særlige behov. 
Vi er optaget af naturfænomener og går på naturopdagelse i naturen 
hver uge. Ikke mindst for at stimulere de børn, der ikke er vant til at 
færdes i naturen. 
 
Dokumentation 
 
Ved udstillinger og foto fra ture og aktiviteter. 
 
Evaluering 
 

 Hvad har børnene lært i forhold til natur og miljø? 
 

 Hvilken læring har børnene fået i forhold til samspillet mellem 
mennesker og natur? 

 

 

 Hvilke erfaringer har børnene fået ved at være i naturen? 
 

6.  
Kulturelle udtryksformer og værdier. 
 
Børn skal have kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og 
værdier for at kunne udvikle en personlig og social identitet.  
 
Mål 
A)  
Glæden ved kunst og kultur skal stimuleres. 
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Vi vægter, at børnene får kendskab til andre kulturer. De skal 
præsenteres for forskellige kunstarter og have lejlighed til at deltage i 
kulturelle traditioner Vi arbejder med jul, fastelavn, påske og Skt. Hans. 
Ligeledes har vi vores egne faste traditioner eksempelvis 
børnefødselsdage, fastelavn, sommerfest og lysfest (sammen med 
Kløverhaven) 
Vi deltager i Slagelse Kommunes aktivitetstilbud, f.eks. teater og 
naturskole.  
 
Succeskriterier:  
Når børnene udviser alsidige interesser og virker kulturelt engageret. 
 
B)  
Barnet skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier. 
 
Nye verdener åbner sig når børnene kan bruge redskaber såsom lup 
fiskenet, gravske og lommelygte. Det kan vække underen at se en 
bønne, der spirer og et dyrekranie blive renset for hud og hår, og vinden 
der kan få en drage på vingerne. 
 
Succeskriterier:  
Når børnene har kendskab til forskellige materialer og deres 
anvendelse. 
 
C)  
Barnet skal møde pædagogisk personale, der selv er aktive  
Kultur brugere og støtter barnet i at eksperimentere med, øve sig i og 
afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. 
 
Vi skal som personale være aktive kulturbrugere, som kan formidle og 
understøtte børnene i at kunne bruge mange alsidige kunstneriske 
tilbud.  
Børnene bliver dagligt præsenteret for forskellige materialer. Dette kan 
være tegne, male, trylledej, madlavning og lignende. 
 
Succeskriterier:  

 Når børnene deltager aktivt i forskellige tilbud som musik, teater og 
dans.  
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Metoder og aktiviteter 
 
Vi benytter os af kulturelle tilbud som kirkebesøg, teater. 
Vi synger hver dag ofte flere gange om dagen, men særligt i forbindelse 
med samlingsstunden.  
Vi bruger jævnligt instrumenter, hvor børnene får afprøvet de forskellige 
instrument er og får lov til at lege med rytmer. 
 
I vuggestuen vægter vi at deltage i nære kulturelle aktiviteter, som 
børnene føler sig trygge ved. Dette er eksempelvis vores faste 
traditioner, som er med til skabe tidsfornemmelse og fornemmelse for 
årets gang. 
Vi synger mange sange med fagter, for på den måde lærer selv de 
mindste børn rytmerne og sangene, og de kan efterhånden selv synge 
med.  
Vi har udvalgt en række sange, som knytter sig til årstiderne samt til 
højtiderne især jul og fastelavn.  
En gang om mødes alle til ”Fællessang og cirkus”. 
I børnehaven arbejder vi på, at børnene kan få ro og tid til fordybelse, så 
de kan eksperimentere, improvisere og udvikle deres fantasi, når der 
arbejdes med teater, musik, værksteder og andre kreative aktiviteter. 
Børnene har altid mulighed for at sætte sig ned og tegne.  
Børnene har adgang til bøger fra biblioteket. 
Når vi arbejder med teater, film og musik og sang, sætter vi fokus på 
historie og fantasi, hvor børnene bliver præsenteret for eksempelvis  
fortælling som udtryksform. De arbejder med forskellige materialer som 
papmache, gips, ler, naturmaterialer m.m. og lærer forskellige teknikker 
og kunstneriske udtryksformer.  
Børnene inddrages i at lave kulisser og rekvisitter, der skal bruges til 
den enkelte fortælling eller teaterstykke. 
Børnene præsenteres for forskellige værksteder og lærer f.eks. at 
klippe, male og arbejde med træ.  
De lærer at indgå i et forpligtende socialt fællesskab, at udtrykke sig og 
stå frem i en større forsamling.  
Hvert år afholder vi i Troldebo sommerfest, hvor fællesskabet mellem 
børnene, forældrene og personalet er i højsædet.  
 

 



29 
 

Børn med særlige behov. 
 
Har mulighed for at være med, når de voksne er særligt opmærksomme 
på at tage de særlige hensyn, der skal til for at få børnene med i 
fællesskabet.  
 
Dokumentation 
 
Via teater sang og musik for forældre, bedsteforældre og andre. 
 
Vi har foto, udstillinger af collager og produkter fra projekter og 
emnearbejde. 
 
Ved opskrifter fra køkkenværkstedet. 
 
Ved kontakt med offentlige medier. 
 
 
 
 
Evaluering 
 

 Hvordan udnytter børnene de kreative muligheder, der er i 
institutionen, og hvordan kan vi se, at børnene udvikler sig?  

 

 Hvordan indgår børnene i de forskellige pædagogiske aktiviteter, 
som de bliver præsenteret for? 
 
 

Dokumentation, evaluering og perspektivering. 

Under hvert tema er beskrevet, hvilken dokumentation der kan anvendes. 

Dokumentationen skal ses i forhold til børn, forældre og personale.  

Vi planlægger aktiviteterne ud fra projektmål og begrundelse, og bruger 

slagplan som værktøj.  

Vi har struktureret ugen, så vi en gang om ugen har fast planlægnings tid i 

alle grupper. Det har her været meget svært at finde den fornødne tid til 

slagplansarbejdet. Men gør det nu sådan, så vi planlægger for 14 dage ad 
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gangen og så grupperne har tid til slagplansarbejdet hver anden uge, så det i 

højere grad er muligt at fuldføre slagplansarbejdet og få beskrevet 

refleksioner, evalueringer og dokumentation.  

Vi har udarbejdet et årshjul, hvor vi har beskrevet i hvilke perioder, vi arbejder 

med de forskellige læreplanstemaer.  

Vi vil i det fremadrettede arbejde med den pædagogiske læreplan evaluere 

vores arbejde med hvert enkelt tema ud fra de evalueringsspørgsmål, der er 

beskrevet. Dette gør vi som fast punkt på personalemødedagsordenen. 

Evalueringen skal bruges til at reflektere og sætte spørgsmål ved den 

pædagogiske praksis. På denne måde udvikler vi ny viden og erfaring som 

udgangspunkt for at sætte nye pædagogiske aktiviteter og udvikling i gang. 

I processen med evalueringen bliver vi alle udfordret rent fagligt, der sker en 

udviklende dialog på personalemøderne, hvor vi har en fast struktur på 

personalemødet, hvor der sker en spændende udviklende proces, når alle 

debatterer fagligt ud fra hverdagen. Det betyder meget, at fokusere på at et 

personalemøde skal have meget lidt vægt på orientering og meget vægt på 

emner, der giver plads til pædagogiske diskussioner og debatter i dialog med 

hinanden. 

I evalueringen af vores aktiviteter, har vi erfaret, at det har stor betydning, at 

vi laver længere varende projekter, der kan udvikle sig og inddrage flere 

læreplanstemaer fra årshjulet. Dette mener, vi vil styrke vores arbejde i 

generelt at kunne få bedre fat i dokumentation og evaluering. 

Når vi evaluerer det pædagogiske arbejde, vil vi vurdere om de 

succeskriterier vi har opstillet under de enkelte temaer, er opfyldt. Det skal 

også fremgå af arbejdet med slagplan. 

Vi har været igennem en givtig proces, hvor vi har arbejdet med troldebos 

værdier, og har nu en spændende proces i gang på personalemøder, fordi vi 

bedre er i stand til at lytte til hinanden med respekt for den enkelte.  

Perspektivering.   

Vi skal fortsat have fokus på personalemøderne, så vi kan holde fast i 

dialogens betydning, og især at kunne inddrage den daglige praksis med 

eksempler fra hverdagen.  
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Vi vil sætte mere fokus på arbejdet med analysecirklen og hermed også at få 

fokus på rollen som ressource pædagog, så vi kan udvikle institutionens evne 

til at skabe og vedligeholde de inkluderende fællesskaber.  

Vi er optaget af at kunne arbejde med Martha Meo og det menneskesyn der 

udspringer herfra. De metoder og opmærksomheder, der opstå, når vi 

samarbejder med inklusions pædagoger vil vi fortsat udvikle og finde veje til, 

at det kan udvikles i hele institutionen. 

Vi er i gang med at udvikle et tæt samarbejde med produktionshøjskolen 

igennem kløverhaven. Dette arbejde skal fortsættes være med til at udvikle 

Troldebos ude liv og arbejde med pædagogikken i naturen. 

  

------------------------ Troldebo Oktober 2015. ---------------------------------- 

 

 

 

 

 


