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Hvem er Solsikken? 

 
Solsikken er omsorg, tryghed, nære relationer og positive forventninger, -  i et overskueligt miljø med en 

genkendelig og struktureret hverdag. Tryg og sikker tilknytning mellem børn og voksne, og børn og børn 

imellem er vores fundament:  ”Når først jeg føler mig tryg kan jeg udvikle mig og lære”. 

  

Tryghed og en sikker tilknytning er afgørende for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Med nær-

vær og følelsesmæssig omsorg sætter vi ord på verdenen og undrer os sammen med barnet. Med glæde, 

latter, nysgerrighed og bevidst kommunikation skaber vi det livsvigtige grundlag til at barnet kan udvikle sig 

til et selvstændigt, og eksperimenterende menneske. 

Endvidere er en genkendelig hverdag med strukturerede rammer og daglige rutiner fundament i forhold til 

at understøtte børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Med andre ord skaber vi læringsmiljøer hele 

dagen: ved måltider, ved bleskift, ved putning, komme- og gå møde i garderoben osv. Imellem rutiner og 

hverdags pædagogik faciliterer vi projekter, hvor vi over flere uger arbejder med eksempelvis farver, begre-

ber, bevægelse eller musik. Det kan også være i forbindelse med traditioner og højtider som fastelavn, på-

ske og jul mv.  

 

Solsikken er en lille privat institution, en såkaldt puljeordning, som har eksisteret siden begyndelsen af 

80’erne. Solsikken blev grundlagt som et pasningstilbud til kursister, som gik på det, der dengang hed Nør-

resundby daghøjskole, men som nu hedder AOF Daghøjskole. Solsikken er stadig en del af AOF Nordjylland 

daghøjskole, og har nu adgang for alle børn.  Vi bor sammen med daghøjskolen i en del af det smukke Ting-

hus i Nørresundby. Vi har plads til 12 børn mellem 0-3 år. Til at understøtte de 12 børns trivsel, udvikling, 

læring og dannelse er vi én pædagogisk leder, 3 medarbejdere og 2 faste vikarer.  

Vi har vores dagligdag i lyse og velholdte lokaler. Udenfor har vi et overskueligt gårdmiljø hvor både krop og 

sanser kan blive stimuleret. Blandt andet har vi højbede med grøntsager og frugtbuske. Vi har rig mulighed 

for at gøre brug af nærområdet, hvor der er gåafstand til både fjord eller park. 

 

Solsikken har driftsoverenskomst med Aalborg kommune. De pædagogiske principper fastsættes af besty-

relsen, og den pædagogiske leder som ligeledes sikrer at principper og lovgivning på dagtilbudsområdet ud-

møntes i daglig praksis. Det er afdelingslederen i AOF Nordjyllands Daghøjskole som har ansvar for de øko-

nomiske og administrative opgaver i Solsikken. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-

lag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

▪ Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

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

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

▪ Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet for arbejdet med børns læring. 

▪ Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets 

trivsel og barnets læring. 

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

▪ Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at under-

støtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt 

for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns 

læring i dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 

mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan 

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

▪ Børnesyn 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 

pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

 

Sådan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 

hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene. 

 

Børnesyn: 

I Solsikken har børn ret til at være børn. De har ret til at være forskellige og de har ret til at udvikle 

sig i forskelligt tempo. I Solsikken opfatter vi børn som kompetente og selvstændige. Samtidig véd 

vi, foruden omsorg, tryghed og nærvær, at børnene også har brug for både guidning og vore for-

ventninger, for at opnå trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Børnene skal føle sig set, forstået og opleve, at de har en demokratisk stemme. De skal opleve 

sig som trygge aktive medspillere til at udvikle sig og lærer i deres eget tempo, - i et fysisk, psy-

kisk og æstetisk læringsmiljø, som det pædagogiske personale er ansvarlige for.  

Det gør vi, ved at følge børnenes initiativer og engagement, og lade børnene selv bestemme, 

hvornår de er klar til at udforske deres omgivelser. Samtidig søger vi at skabe fælles opmærk-

somhed på det som sker omkring os. 

Ifølge forsker Thomas Gitz-Johansen, Center for Daginstitutionsforskning ved Roskilde Universi-

tet, er det at starte i vuggestue en kæmpe udfordring for barnet. Han mener, at det pædagogiske 

personales vigtigste opgave er at skabe et rum, hvor barnet kan få sine behov for tryghed og om-

sorg opfyldt. Gitz-Johansen har lavet en liste med 19 punkter, der beskriver de følelsesmæssige 

behov, han observerede blandt børnene i vuggestuen. Disse 19 punkter læner vi os op ad i Sol-

sikken.  
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19 følelsesmæssige behov, som små børn har: 
 

• At nogen kan lide mig og synes, at jeg er noget særligt. 

• At omgivelserne tilpasser sig til mine særlige behov og min særlige måde at være på i 

verden.  

• At mine omsorgspersoner kan aflæse, hvordan det er at være indeni mig lige nu og 

gætte, hvad jeg har brug for.  

• At være tryg og at kunne blive tryg.  

• At have mennesker i nærheden, som jeg føler mig følelsesmæssigt knyttet til.  

• At blive trøstet, når jeg er ked af det.  

• At blive opmuntret, når jeg er trist. At blive beroliget, når jeg er ængstelig.  

• At opleve noget spændende og stimulerende, som jeg kan blive optaget af.  

• At blive holdt om af mennesker, som jeg kender, kan lide og føler mig tryg ved.  

• At være optaget af noget spændende sammen med andre.  

• At kunne prøve grænser af og mærke grænser uden frygt for repressalier.  

• At være i et velkendt og trygt miljø.  

• At kunne begive mig ud og udforske noget ukendt, når jeg er parat til det.  

• At situationer i løbet af dagen ender godt, dvs. at jeg ender med at blive tryg og at 

blive gode venner.  

• At opleve et samspil med andre, som er afstemt med min egen indre stemning.  

• At de også kan sætte ord på min indre tilstand eller afspejle den i deres reaktioner.  

• At være i et trygt og relativt kravfrit miljø, hvor impulser og behov fra mit eget indre 

kan dukke frem og blive udtrykt.  

• At andre opdager, spejler og evt. improviserer videre på de ydre udtryk af mine inde-

frakommende impulser. 

Kildehenvisning:  https://bupl.dk/artikel/ny-podcast-noedvendige-omsorg-vuggestuen/  

 

 

Dannelse og børneperspektiv: 

 

I en globaliseret verden, og i et komplekst samfund med flydende normer er det vigtigt, at vi evner 

at vælge til og fra, og kan sige til og fra, -som hensynsfulde, kritiske og demokratiske mennesker. 

Dannelse er mere end blot læring, og dannelse foregår kun, hvis barnet selv ønsker det, eller kan 

finde mening i det der foregår.  

Derfor støtter vi i et børneperspektiv børnene i at være afprøvende og nysgerrig på omverde-

nen, og i at føle glæde ved egen læring. De skal opleve, at de er aktive deltagere og har 

en demokratisk stemme i fællesskabet. Endvidere skal de gøre sig erfaringer i forhold til, 

at de er værdifulde, at de bliver set, hørt og taget alvorlige, - lige såvel som de skal lære 

at se og respektere andre mennesker. Vi følger børnenes initiativer, understøtter og juste-

rer os i deres perspektiv, og forsøger at gå bagom deres adfærd og handlinger. Det bety-

der, at vi netop må indleve os i børneperspektivet, - søge at forstå, møde og handle på 

deres ønsker, intentioner, følelser og behov 

Det gør vi blandt andet ved at anerkende, perspektivere og synliggøre forskelle som en 

styrke i fællesskabet og en global verden. Det kan eksempelvis være i forhold til børnenes 
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leg med dukker af begge køn og hudfarve. Vi taler om forskellige kulturer og anerkender 

at der findes mange forskellige værdier og normer. Hvad enten det er familiesammensæt-

ning, måltider, påklædning osv.  

 

 

Leg: 

Leg kommer ikke af sig selv, det skal øves, og legen er fundamental i forhold til at forstå 

og lære. I Solsikken skaber vi rammen til forskellige lege og legetemaer. Vi fremmer et in-

kluderende miljø, sådan at alle børn har mulighed for at deltage og opleve glæde i leg. Vi 

accepterer samtidigt, at alle ikke altid kan være med i den samme leg. Når vi understøtter 

børnenes leg, skiftes vi mellem: at gå foran, ved siden af og bagved legen afhængig af 

børnenes alder og konteksten.  

 

Når vi går foran legen, har vi ofte et planlagt legetema som f.eks. kan være kastanjedyr, 

bondegårdsdyr, høst af bærfrugter, farvetema, krible/krable osv.  

Når vi går ved siden af legen, observerer vi børnenes egne lege og understøtter i at ud-

vikle legen, når de selv beder om det eller vi vurderer, at der er brug for det. 

At gå bagved legen kalder vi i Solsikken også ”leg uden overfrakke”. De t er den leg som 

sker i de små kroge, der hvor børnene selv konstruerer legen i fred uden overvågning, og 

hvor vi kun forstyrre legen, hvis det er strengt nødvendigt.  

 

 Læring: 

”For at kunne lære må jeg være tryg og have tillid”. Derfor lægger vi vægt på den nære re-

lation mellem barnet og den voksne med fokus på børneperspektivet. En del børn har 

endnu ikke verbalt sprog, men de har masser af kropssprog, og de yngste børn kommuni-

kerer og lærer gennem krop og sanser. Det sprog søger vi at tolke, og på den baggrund 

skabe læring på børnenes motiver, og intentioner. Børn bliver kompetente, når vi tillægger 

dem, at de selv mestrer og kan. Ved at inddrage læring i alle dagens rutiner, tager vi ud-

gangspunkt i børnenes engagement og interesse, sådan at læreprocesser opleves som 

meningsfulde og sjove. Vi afstemmer børnenes læring i forhold til det, som de allerede 

mestrer, og lader dem gøre det som de selv kan, -lige fra oppakning af en ostehaps, tage 

sko på, hjælpe en lille ny med huen, til opsamling af blade i gården.  

Samfundet forandres, det gør familielivet også. Det betyder, at vi i forhold til læring må følge med 

i, hvad børnene møder og hvad de interesserer sig for. Ellers kan vi ikke følge deres spor og 

hjælpe dem med at udtrykke det, som de oplever.  

 

Børnefællesskaber: 

Det er i fællesskabet børn bygger fundamentet til deres sociale liv. Det er her de lærer at søge 

støtte og give andre støtte. Det er i fællesskabet børnene spejler sig i hinanden og i vuggestueal-

deren påbegynder evnen i det små at udvikle empati for andre. Solsikkens børn er i lære i forhold 

relations arbejde. Derfor er vores pædagogiske fokus, at støtte børnene i deres sociale og følel-



 

8 

sesmæssige udvikling. Måden hvorpå det pædagogiske personale møder børnene, - og børn mø-

der hinanden er afgørende for det enkelte barns trivsel og relations dannelse, både her og nu, 

men også i det fremadrettet liv.  

Det er det pædagogiske personales opgave, at understøtte og facilitere rammerne, så børnefæl-

lesskaber kan opstå.  Det kræver, at vi er nærværende og har øje for børnenes perspektiver, for 

at kunne tolke og oversætte børnenes intentioner. Vi støtter børnene til at mærke egne og de an-

dres grænser, i at sige til og fra over for andre, og i at de selv prøver at løse uenigheder og kon-

flikter. Derfor taler vi meget om det vi ser, det der sker i rummet, vi konfliktløser ved at være på 

forkant, og sætter ord på de følelser, vi ser hos børnene. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinan-

den og vi giver plads og tid til, at alle bliver set, hørt og mødt. Når vi mindst to gange hver dag 

samles til måltider, eller sang og bevægelse sikrer vi at benævne børnene ved navn: Hvem er her 

i dag, hvem mangler i dag.  

 

De fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag kommer til udtryk, og bli-

ver omsat i vores hverdag sammen med børnene således: 
 

Vi styrker børnenes trivsel og læring ved først og fremmest at opbygge tætte og trygge relationer. 

Det er de voksne (det pædagogiske personale og forældre) som i samarbejde har ansvar at relati-

onen lykkes. Det er betydningsfuldt at få skabt en grundlæggende tillid til børn, forældre og pæda-

gogisk personale imellem.  

Det pædagogiske personale medtænker læring hele dagen – i dagens rutiner, tilrettelagte aktivite-

ter og i leg. Ved at bruge sproget bevidst med åbne spørgsmål og ved at kommunikerer vore 

handlinger skaber vi balance mellem genkendelighed, nye udfordringer og spontanitet. Vi er be-

vidste om, hvornår vi ”går foran, ved siden af eller bag ved” i forhold til børnenes leg i de daglige 

rutiner og planlagte aktiviteter. Med fokus på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse tilpas-

ser vi os det enkelte barn udviklings zone og vurderer hvilken understøtning eller udfordring vi 

skal byde ind med.  

Vi benytter måltider og øvrige daglige rutiner til at lære børnene at drage omsorg for hinanden, 

vente på tur, lytte til de andre og i det hele taget lære at begå sig i et fællesskab. Ved af og på-

klædning i garderobe sikrer vi, at der ikke er flere børn ad gangen end vi kan tale om f.eks. netop 

venskab eller måske den fugl, som har lavet rede ude på legepladsen, alt imens vi øver motorisk 

træning med at få tøjet af og på. I børnefællesskabets omsorg og tryghed udvikles børnenes 

mentaliserings evne, hvor børnene kan begynde at få øjnene op for andre børns behov, grænser 

og kompetencer. 
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Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte 

dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitie-

rede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

 

 

 

Sådan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes. 

 

I Solsikken er det pædagogiske læringsmiljø til stede hele dagen. Og som tidligere nævnt er tryg-

hed og tillid en forudsætning for læring. Derfor sikrer vi trygge relationer igennem dagen, vi kom-

munikerer og viser vores handlinger, og søger at stille åbne spørgsmål i dialogen. For de helt små 

børn kommunikerer vi med sanserne og kropssprog for at tolke på deres behov.  

 

Med fokus på børnegruppens sammensætning og forudsætninger tilrettelægger vi det pædagogi-

ske miljø således, at det inddrager børnenes perspektiv og deltagelse. Alle læreplanstemaer ind-

drages i de daglige strukturer og rutiner, og sammen med børnene gentager vi de samme ting 

igen og igen. Det giver de små børn tryghed i forhold til trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi 

inddrager børnenes perspektiv for at tilrettelægge læringsmiljøet, så det tilgodeser det enkelte 

barns behov og udvikling.  

Med daglige rutiner og en struktureret pædagogisk hverdag skaber vi gentagelser og den forudsi-

gelighed, som er afgørende for det lille barns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vores fokus er 

på den læring som foregår i hverdagens rutiner: måltider, bleskift, putning til middagslur, af- og 

påklædning i garderoben. Selvfølgelig griber vi de spontane pædagogiske muligheder der byder 

sig. Det kan være et barn som er nysgerrig på noget som vi skal forfølge, måske er et tordenvejr 

på vej eller en håndboldssejr der pludselig skal fejres.  
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Eksempel på læring i de daglige rutiner i det pædagogiske læringsmiljø.  

 
Pædagogisk miljø 
 

Måltider 

Alsidig personlig udvikling Vi skaber en god og tryg stemning om bordet. Vi guider 

og opmuntrer barnet til at spise et stykke brød inden læk-

kerierne. Herefter træffer de selv valg som vi anerkender. 

Social udvikling 

 

Vi guider og understøtter børnene i at vente på tur og 

dele med andre. Vi er gode rollemodeller for at måltidet 

er en god stund, hvor barnet kan spejle sig i andre, op-

leve glæde ved at være sammen med andre og føle sig 

som en del af fællesskabet. Vi hjælper børnene med at 

sætte ord på deres følelser og lytte til hinanden. 

Kommunikation og sprog Vi sikrer os at vores ord harmonerer med vores krops-

sprog. Vi sætter ord på handlinger omkring måltidet, 

f.eks. borddækning, tæller og siger farven på servicen, 

på former og sætter forholdsord på ”foran, ved siden af 

osv.”. Vi siger børnenes navne i dialogen og uanset om 

de har sprog hjælper med at fortælle om deres oplevel-

ser. Vi sætter ord på tid og rum i forhold til de fysiske 

rammer, årstider mm. 

Krop, sanser og bevægelse I afstemning med barnets udvikling kravler det selv op på 

den høje stol, pakker selv op for madkassen og pakker 

maden ud. Spiser med fingrene og sanser maden. Bar-

net hjælper med at hælde op i koppen og drikker selv.  

Natur, udeliv og science Tale om hvor maden kommer fra og opmuntre barnet til 

at dufte og smage. Plukker og spiser og lærer af egen 

høst fra højbedene. Kigger ud ad vinduet, for at se hvor-

dan vejret er i dag? Er der dråber på ruden eller skal gar-

dinet trække for fordi solen skinner ind. Vi putter papiret i 

skraldespanden, evt. sorterer det og skaber grobund for 

bæredygtighed.  

Kultur, æstetik og fællesskab Vi fejrer højtiderne traditioner omkring bordet. Det kan 

være til Påske, jul og Fastelavn. Vi øver almindelig bord-

skik, som ”må jeg bede om” eller tak for mad”. Italesætter 

og anerkender de forskelligheder, som er forbunden med 

madens kulturer og normer.  

Vi sanser former, farver og dufte, som nedenstående ek-

sempel med kokosnødden. 
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Eksempel på læring ved en spontan aktivitet: ”Mor, jeg kan ikke få hul på kokosnødden”.   

  
 

En dag på stuen sang vi spontant sangen ”Mor jeg kan ikke få hul på kokosnødden” og børnene 

syntes den var så sjov. Vi spurgte om de kendte kokosnødden? hvilket stod lidt uklart. Derfor teg-

nede vi palmer med nødder, imens vi talte om, hvor de vokser, hvad de kan bruges til osv.  

 

Vi gik efterfølgende i supermarked og købte nødder. Vi så at de var brune, vi mærkede deres hår 

og den hårde skal. Det tog lang tid at knække nødderne, men det lykkedes. De var hvide indeni, -

vi drak kokosmælk, smagte kokos kød, skallerne blev sanset med små fingre og kunne senere 

bruges til små skåle. 

 

Aktiviteten foregik over ca. 14 dage, og er et eksempel på, hvordan Solsikken arbejder med læ-

ringsprocesser. Ved at følge børnenes interesse og nysgerrighed arbejder vi med alle læreplans-

temaerne.  

 

 

Børnenes personlige og sociale kompetencer understøttes og udvikles:  når jeg tør smage, tør 

hamre på nøden, venter på tur til at hamre, vover nye ting, og iagttage hvad de andre børn gør og 

tør. Finmotorikken understøttes ved at tegne palmer og nødder, pille i kokoskødet, mærke skaller 

og hårene og grovmotorisk når hammeren skal svinge, hvilket også træner øje-hånd koordination. 

Sproget understøttes gennem dialogen voksen til børn og børn til børn på baggrund af fælles op-

mærksomhed omkring kokosnødden. Igennem sangen om kokosnødden kommer nye ord til. En-

delig kigger vi også ind i læreplanstemaet omkring natur, udeliv og science i forhold til at eksperi-

mentere, erfare og sanse at en kokosnød kan føles, spises, drikkes, anvendes som skål og intet 

går til spilde= bæredygtighed.  
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Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

 

 

 

Sådan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring. 

 

Ved planlagte temaer og pædagogiske aktiviteter har vi gjort brug af smtte-modellen som metode.   

Modellen skal fastholde os i teamet og sikrer at vi får dokumenteret og evalueret i forhold til bør-

nenes læring i aktiviteten.     

Vi medierer fokus på børnenes læring til forældrene gennem kommunikation, hvori vi beskriver, 

hvordan de kan følge/understøtte de pædagogiske aktiviteter / temadage i hjemmet. Vi pointerer 

overfor forældrene, at tilgangen til læring skal foregå i leg. 

Eksempelvis har vi i en periode på knapt 2 måneder leget med farver, både i Solsikken og i hjem-

mene, hvilket har understøttet børnenes kendskab til de forskellige farver, men samtidig også lært 

sange om farver, begreber som eksempelvis frugter og vejmaskiner i forskellige farver.  

Et godt og trygt forældresamarbejde giver grobund for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse 

Solsikken møder vi forældrene hver dag og i dialog bygger vi bro til hinandens perspektiv i forhold 

til barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Gensidig information er vital i forhold til det lille 

barn uden sprog.  Vi sikrer derfor god information fra forældrene om morgenen, ligesom vi, når 

børnene hentes, fortæller forældrene om, hvordan dagen er gået, - har barnet været i trivsel og 

hvor meget har det sovet osv. Omsorgsarbejde som er afgørende for overgangen fra institution til 

hjem og omvendt.  På den måde sikrer vi at vi kan møde barnet på dets trivsel, behov og stem-

ning.  

Hvis vi eller forældre ønsker mere uddybende samarbejde, aftaler vi det efter behov. Er der brug 

for ekstern understøtning kan et udvidet forældresamarbejde danne baggrund for yderlige tiltag i 

forhold til f.eks. samarbejde med andre fagpersoner.  

Solsikken afholder to forældrearrangementer om året. Et sommerarrangement med børn, foræl-

dre og søskende og et julearrangement er med børn og forældre. Sammen med det årlige valg til 

bestyrelsen vil vi afvikle forældremøde, hvor vi sætter lys på faglige temaer, som eksempelvis 

kunne være: ”Hvordan udvikler vi et frugtbart forældresamarbejde i forhold til børns trivsel, udvik-

ling, læring og dannelse”. 
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Eksempel på forældresamarbejde i forhold til barnets trivsel, udvikling, læring og dan-
nelse: 

 
 
Hej forældre i Solsikken 
Som I sikkert har set i garderoben, arbejder vi i den næste tid med farver.  Igennem arbejdet 

med pædagogiske læreplanstemaer er formålet, at børnene bliver fortrolige med farverne 

rød, grøn, gul og blå og på sigt alle farverne. Alle sanser kommer i spil, når vi i børnefællesskabet ser, føler 

og taler om farverne. F.eks. kan en rød tomat både ses, føles, sanses, smages. Den kan skæres i stykker 

med kniv, mases med hænderne og kernerne kan sås og blive til planter. Den kan spise som den er eller 

tilsættes i madlavning og den kan deles med venner. Således kan sammenhæng til at lære om farver 

spænde vidt og komme omkring alle læreplans temaerne: 

 

• Alsidig personlig udvikling. 
• Natur, udeliv og science. 
• Kommunikation og sprog. 
• Kultur, æstetik og fællesskab. 
• Krop, sanser og bevægelse. 
• Social udvikling 

Vi bruger hele dagen som læringsmiljø i forhold til at arbejde med farverne.  Planlagte aktiviteter gennemfø-

res enten i forbindelse med middagsstunden, i samling eller udenfor i samling. Håber at I derhjemme også 

vil tale om farver og evt. synge de samme sange.  Vi arbejder en uge ad gangen og starter med rød – grøn 

– blå – gul indtil videre.  

 

Se min kjole, den er rød som rosen 

alt hvad jeg ejer, det er rødt som den. 

Det er forbi, jeg elsker alt det røde 

og fordi et postbud er min ven. 

Se min kjole, den er grøn som græsset 

alt hvad jeg ejer, det er grønt som den.  

Det er forbi, jeg elsker alt det grønne  

og fordi en jæger er min ven.  

 

Se min kjole, den er blå som havet 

alt hvad jeg ejer, det er blåt som den. 

Det er forbi, jeg elsker alt det blå 

og fordi en sømand er min ven. 
Se min kjole, den er gul som solen 
Alt hvad jeg ejer, det er gult som den 
Det er fordi, jeg elsker alt det gule  

Og fordi en kylling er min ven  
 
Lille Lise, lille Lise 

fik en hue rød (grøn, blå, gul) 

Lille Lise, lille Lise 

fik en hue rød 

Holdt så meget af den, 

sov med den om natten 

Lille Lise, lille Lise 

fik en hue rød 
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Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

 

 
 

 

 

Sådan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 

 

I Solsikkens overskuelige og trygge rammer er vi hele tiden tæt på det enkelte barn.  

Et barn i udsat position kan som alle andre børn føle sig (endnu mere) forkert af skæld ud og iret-

tesættelser. Derfor forsøger vi at være på forkant og guide barnet i dets adfærd. Vi gør vores ord 

til handlinger ved at tage barnet ved hånden, tilretteviser og hjælper relationelt i børnefælleskabet.  

Vi forsøger at gå bag om barnets adfærd, og sætte ord på dets følelser, intentioner og handlinger. 

Vi reflekterer over vores pædagogiske læringsmiljø. Måske er der noget vi kan ændre både struk-

turelt og processuelt således, at vi sikrer barnets deltagelse i aktivitet og børnefællesskabet.  

Vi sikrer et særligt fokus på omsorg og nær relation til barnets familie. Vi etablerer et udvidet og 

tæt samarbejde, som måske også skal involvere anden faglig bistand ved Center for børn udvik-

ling i Aalborg kommune.  

 

Alle børn og familier kan på et tidspunkt i deres liv at komme i en udsat position, hvor der kan 

være brug for understøtning og vejledning. I sådanne perioder vil vi udvide forældresamarbejdet, 

således at vi i fællesskab skaber de bedste rammer for at sikre barnets trivsel.  

 

 

 

 

Sammenhæng til overgange i barnets liv 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 

dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber 

sammenhæng til hjem og børnehave.” 

 

 
 

 

 

Sådan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø så det skaber sammenhæng til 

hjemmet og til børnehave.  
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Sammenhæng til hjem: 

 

Det er en stor forandring for det lille barn, når det skal overgå fra de hjemlige rammer til vugge-

stuelivet.  

I Solsikken tager indkøringen af det nye barn, den tid det tager. Børn har forskellige behov, og vi 

tilpasser os det enkelte barn. Som regel tager det omkring 14 dage, hvor barnet dag for dag grad-

vist er længere tid i vuggestuen. For enkelte børn kan det tage uger, før de er helt trygge. I indkø-

ringsdagene skal forældrene være fleksible, og hurtige tilgængelige. Det skal de fordi barnet kan 

blive hentet, mens det er trygt og der er en god stemning, og derfor ikke bliver utrygt ved at 

komme igen dagen efter. 

I begyndelsen er det den samme medarbejder, som følger barnet og samarbejder med foræl-

drene. Når barnet er rimelig trygt, sikrer vi, at barnet danner relationer til de andre voksne, da pri-

mærpersonen jo ikke kan være i vuggestuen hele åbningstiden. Når barnet skal begynde at 

sove i vuggestuen, er det med egen dyne eller et tøjdyr, så duften er med hjemmefra. Når vi ind-

kører nye børn strukturer vi formiddagen således, at de store børn altid ude at lege, mens det nye 

barn er indenfor med 1-2 af de mindre børn. På den måde skærmes det nye barn i en stille og ro-

lig opstart. 

Forældrene bør altid sige farvel til barnet når de går, og afskeden skal ikke trække ud. En kort, 

kærlig og tydelig afsked gør det nemmere for barnet at komme videre bagefter. Børn ved vugge-

stuestart har en alder, hvor de har opdaget, at mor og far kan blive væk, og kan reagere kraftigt 

på adskillelsen. Derfor opfordrer vi forældrene til at lege borte tit-tit.bøh legen derhjemme for at 

øve barnet i at forstå, at forælderen kan forsvinde, men kommer igen.  

 

Sammenhæng til børnehave: 

Omkring en månedstid før barnet skal videre til børnehave begynder vi med positive forventninger 

at italesætte den forandring barnet snart skal gennemleve. For at skabe tryghed i overgangen 

fremhæver vi alt det spændende som kan foregå i en børnehave, og vi hjælper barnet med at hu-

ske tidligere Solsikke børn, som nu allerede går i den børnehave som barnet skal videre til.  

Solsikken samarbejder med de børnehaver som børnene skal videre til, og vi tager altid på be-

søg, gerne flere gange kort forinden barnet skal starte. 

Er brug for en overlevering kan vi i samarbejde med forældrene etablere en ”håndholdt” overgang 

til børnehave, hvor vi mødes med børnehavens personale forinden opstart.   
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

 

 

Sådan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn. 

 

Det lille barn har brug for små og nære oplevelser. Med det mener vi, at det ikke altid er juleudstil-

lingens nisser, som gør indtryk på børnene, men den gule dumpers eller sneglen som vi fandt på 

vejen dertil. Det vigtige i forhold til det pædagogiske læringsmiljø i lokalsamfundet er, at vi justerer 

os, går med børnenes interesser og udforsker det, som børnene bliver nysgerrige på, og motive-

ret af. 

Vi bruger og udforsker nærområdet til at udvide vores pædagogiske læringsmiljø. Vi går tur til 

Skansen, hvor vi får græs under fødderne, kravler og triller på skrænten eller samler kastanjer 

som senere bliver til dyr med tændstiks ben eller edderkopper med garnvikling. 

Vi går til de lokale legepladser, som byder på forskellige motoriske udfordringer. Nogle steder er 

det almindelige legeredskaber, andre steder er det store sten som børnene forcerer. Vi går langs 

fjorden og studerer det rige dyreliv, hvad enten det er i luften, på jorden eller i vandet.  

Vi kan også drage nærmiljøet ind i Solsikken. For eksempel har AOF daghøjskolen en for-politi-

skole, og derigennem har vi haft besøg af en politimand og hans motorcykel. Et tiltag som kan ud-

bygges med andre faggrupper, forskellige kunst udøvere osv.  
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

 

 

Sådan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø. 

 

Kvaliteten i relationen er afgørende for at vuggestuebarnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

I Solsikken sikrer vi den gode stemning ved at være gode rollemodeller i vores samarbejde og 

kommunikation. Det betyder, at vi som medarbejdere taler ordentligt til hinanden, ligesom vi udø-

ver en adfærd som børnene kan spejle sig i. ”Børn gør ikke hvad vi siger, men gør hvad vi gør”. 

Samtidig fastholder vi de daglige rutiner. Det er med til at skabe tryghed når børnene véd, hvad 

de skal.  

Vi ved fra forskning, at når vi møder barnet anerkendelse, støtter vi dets selvværd og udviklingen 

af sund selvfølelse. Derfor sætter vi ord på børnenes følelser og handlinger, og søger at få dem til 

at føle sig betydningsfulde, ved for eksempel at de hjælper til med de praktiske opgaver. Vi sikrer 

at se, lytte og tolke børnenes signaler og reagere imødekommende derpå. Vi sikrer at være følel-

sesmæssige, forudsigelige og tilgængelige voksne, som engagerer sig i det enkelte barn og i hele 

børnegruppen. Gennem begejstring, latter og humor sikrer at rummet er fyldt ud med glæde og 

positive forventninger. 

Solsikkens fysiske rammer er en del ad det store gamle Tinghus, hvor også AOF Nord daghøj-

skole også har lokaler. Solsikken har to opholdsrum, en garderobe og et badeværelse. Gardero-

ben fungerer som indgang, her har hvert barn egen knag og kurv. I forhold til det pædagogiske 

læringsmiljø har vi prioriteret megen gulvplads, da børnene i videst mulige omfang selv tager 

overtøj og fodtøj af og på. På badeværelset har hvert barn en kasse til bleer og skiftetøj. Der er 

hæve- sænkebord og en skammel så børnene selv kravler op og ned. Vi har valgt ikke at have 

legetøj til børnene i puslesituationerne, da vi ønsker at der skal være kontakt mellem barn og vok-

sen. Der hænger mobiler omkring puslepladsen, der kan danne baggrund for dialog. Vi følger bar-

nets initiativ, og opbygger hermed den gode og trygge relation.  

 

Den store stue er funktionsopdelt med fire afgrænsede områder hvor legetøj er i børnehøjde, så 

børnene selv kan vælge, hvad de leger med, og hvor de leger. Vi har hylder i børnehøjde til bøger 

og puslespil, som børnene selv kan tage, og vi har høje hylder med materialer, som vi vælger at 

finde frem, eller som børnene kan bede om. Der er to områder med puder og madrasser der moti-

verer til fysisk udfoldelse. For at give børnene en rolig og tryg start på dagen, er der hver morgen 

fundet puslespil og lignende materialer frem til stille-aktiviteter.  
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En mindre stue er indrettet med tekøkken og spiseplads. Her har hvert barn egen Trip Trap stol 

og fast siddeplads. Denne forudsigelighed er med til at skabe ro og tryghed for børnene. Det er 

her vi samles til sang, til frokost og til fælles frugt. Spisebordet er ovalt og placeret således at bør-

nene har mulighed for at løbe rundt om det. Bordet bruges også som hule, børnene kravler / leger 

under det, og gemmer sig under det. På væggene er der rammer til fotocollage. Her sætter vi bil-

leder ind som dokumentation. Det kan være af børnenes læring i aktiviteter, årstidernes begreber 

tema aktiviteter osv.   
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 

mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under-

støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

 
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

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

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

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

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

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvik-

ling? 

 

 

Udvikling af barnets alsidige personlig udvikling er fundament for det daglige arbejde med de små 

børn:  Hvem er jeg og hvem er du? Det er igennem andre, at vi som mennesker udvikler os.  

Når barnet starter i Solsikken, tilknyttes der en primærperson. Det er relationen og tilknytningen til 

primærperson, der støtter barnet i den første tid, hvor det skal lære at være adskilte fra foræl-

drene. Primærpersonen støtter i skifte- og spisesituationer, støtter barnet i at være sammen med 

mange børn, sove til middag i nye omgivelse osv.  
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Målet med dette arbejde er at støtte barnet i at udvikle sin alsidige personlighed og sin afgræns-

ning. I starten er det lille barn iagttagende. Med tiden begynder det at vise initiativ og blive delta-

gende, og langsomt begynder det at udvide dets erfaringsverden. Igennem dagens faste rutiner 

og med fokus på børnefællesskabet understøtter og udfordrer vi tilpas barnets engagement, dets 

gå på mod og lyst til deltagelse. Vi følger barnets initiativer, tolker dets kropssprog, hjælper det 

med at udtrykke behov, vi taler og sætter ord på vores fælles opmærksomhed. 

 

I dagens rutiner som f.eks. sang og måltider øver vi at udsætte behov og vente på tur. Vi nævner 

alle børnenes navne, når vi vælger sange, og til eftermiddagsmad sendes frugten rundt om bor-

det, og børnene træffer selv et valg om, hvilken frugt de har lyst til.  

 

I aktiviteter og i legen guider vi det enkelte barn i at sige både til og fra. Vi arbejder bevidst med at 

lære børnene at takle afvisninger, konflikter med andre børn og med egne frustrationer. Vi er op-

mærksomme på at anerkende alle følelser og vi hjælper børnene med at sætte ord på deres ople-

velser og på deres følelser. Vi støtter børnene i verbalt at bede om hjælp fra såvel voksne som 

andre børn. Vi skaber rum til at børnene kan være selvhjulpne ved at opmuntre og støtte ved be-

hov i forbindelse med toiletbesøg, tøjskift, spisning, vaske hænder mm. 

 

Vi har altid opmærksomhed på, når et barn mestrer noget nyt, som eksempelvis at tage jakke på, 

gå balance, hoppe ned i pudehjørnet osv. Det gør vi ved at anerkender og italesætte de nyerhver-

vede færdigheder. Når både voksne og børn begejstres over udviklingen, styrker det barnets selv-

værd og motiverer de andre børn. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 

høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 

og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 

andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 

aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

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

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

 

Udviklingen af sociale kompetencer findes i alle hverdagens rutiner og aktiviteter.  

I udgangspunktet er det lille barn orienteret om sig selv og egne behov. For overhovedet at kunne 

se udover egne behov skal trygheden være etableret. Tryghed som i starten i høj grad er båret af 

relationen til primærpersonen og senere til de andre voksne og børn.  

Omsorg, tryghed og gode relationer er vitale for at tilegne sig sociale kompetencer. Er det foran-

kret udvikles børnenes mentaliserings evne, og børnene begynder at få øjnene op for andres for-

skellighed, behov og grænser.  

 

I vuggestuens samlinger, måltider og de øvrige daglige rutiner lære børnene at drage omsorg for 

hinanden, vente på tur, lytte til de andre og begå sig i et fællesskab.  

Vi guider og hjælper børnene med at sætte ord på egne og de andre børns adfærd og motiver, 

f.eks. når børnene gerne vil have det samme stykke legetøj. Vi støtter dem i at udtrykke deres be-

hov, og at udskyde behov ved at italesætte den fælles opmærksomhed i konflikten.  

 

Vi arbejder med at børnene knytter bånd til hinanden, f.eks. ved at guide dem til at sige god mor-

gen og farvel til hinanden, til at bemærke hinandens interesser og kompetencer med byggeklod-

ser, togbane osv. Vi opmuntrer og motiverer dem til at lege sammen og hjælpe hinanden. Vi taler 

om fælles oplevelser, hvor vi sammen kan huske, hvor sjov det har været eksempelvis at rulle 

ned af bakken med sin bedste ven.  
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Turtagning er en væsentlig brik i at udvikle sociale og også kommunikative kompetencer, og det 

øver vi i alle dagens rutiner. Vi skiftes til at først eller ”være på” både på legepladsen, i spisesitua-

tioner, i garderoben osv.  I starten med tydelige anvisninger fra en voksen, og med tiden håndte-

rer børnene selv at vente på tur og skiftes. 
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 

med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med 

det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 

bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og 

at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

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

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

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog. 

 

I Solsikken snakker vi meget…… Rigtig meget       

Det gør vi fordi vi ved fra forskning, at når vi bruger sproget blomstrer sproget. Derfor er kommu-

nikation og dialog et grundlæggende fundament for al samvær og i relations dannelsen, hvad en-

ten det er i daglige rutiner eller tilrettelagte aktiviteter.  Vi hjælper børnene med at sætte ord på 

deres ønsker og behov, deres følelser, oplevelser og handlinger og øver gennem legen, begreber 

som stor, lille, under og over. Vi stimulerer mundmotorikken ved for eksempel at puste gennem 

rør og puste til fjer. Vi kan finde på at smøre Nutella rundt om børnenes mund, så deres tunge 

skal i uvante stillinger for at få Nutellaen slikket væk. Jo bedre mundmotorik jo bedre sprog.  

 

Vi har daglig rutine hvor vi samles og synger. Vi synger sange, der relaterer sig årstiden, dagens 

oplevelser, eller hvert barn vælger efter tur en sang fra vores sangbog. I alle aktiviteter, i gardero-

ben, på legepladsen, når vi spiser osv., benævner vi farver, beklædning, mad, antal m.m. Vi be-

nævner vores egne og børnenes handlinger og oplevelser.  

 

Om morgenen når vi modtager børnene starter vi dagen med bøger og puslespil. Dette fungerer 

som en stille og rolig ramme for samtaler om f.eks., hvordan dagen er begyndt for det enkelte 

barn. Vi skaber rammen for dialogen ved at udvide samtalen med spørgsmål. For det lille barn 

uden sprog taler vi om og hjælper med at vise følelser ved at bruge ”overdreven” mimik og udvise 

indlevelse og begejstring. 

 

I perioder sætter vi særligt fokus på teamet ’kommunikation og sprog’, her udvælger vi f.eks. be-

stemte bøger til ’dialogisk læsning’ ud fra børnegruppens interesser og alder. Når der er et barn, 

der har behov for særlig sprogstimulering, aftaler vi forskellige tiltag, f.eks. at opdele gruppen, så 

barnet med særlige behov særligt tilgodeses. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og 

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

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

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

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

 

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser 

og bevægelse. 

 

I Solsikken gør børnene det, som de allerede selv kan. Samtidig sikrer vi  at de bliver udfordret 

lige tilpas for at mestrer nye ting.  Det kan være at kravle op på stolen, på puslebordet eller med 

hjælp op i barnevognen. Det kan være selv at tage tøj af eller futsko på. Det kan være at pakke 

sin madpakke ud, skrue små låg af osv.  

 

Fysisk aktivitet er en stor og naturlig del af hverdagen i Solsikken. Det foregår i puderne, i sække-

stolen, i køkkenet, på legepladsen, - alle steder bevæger børnene sig selv. Vi igangsætter lege 

som motiverer til bevægelse. F.eks.kravler vi som katte, hopper som frøer og vi understøtter det 

gerne med sang og fagter. Vores legeplads er indrettet med legeredskaber der motiverer til be-

vægelse og som kan støtte den motoriske udvikling: gynge, balance, vippe, ujævnt underlag, cyk-

ler, scooter. For at stimulerer blandt andet balance og øje hånd koordination har vi i perioder sær-

lig opmærksomhed på krop og bevægelse, ved f.eks. at sætte gang i lege, hvor vi kaster med 

bolde, hopper i mand, slår kolbøtter, snurrer rundt, kravler op og hopper ned. Når vi er i Skanse-

parken løber børnene op og ned ad bakker, triller og oplever kroppen på nye måder. 

Vi danser til musik, spiller luftguitar og føler glæde ved bevægelse til rytmer.  

For at understøtte børnene i at mærke deres krop giver vi børnene små tryk, strøg og massage 
udenpå tøjet.  Men kun for de børn som selv ønsker og efterspørger om det. 
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.”  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

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

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

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

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

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

natur, udeliv og science. 

 

Vi er ude på alle årstider. Årstiden er medspiller til at skabe forskellige udviklingsmuligheder for 

børnene. Gennem den daglige pædagogiske hverdag og gennem tilrettelagte aktiviteter tager vi 

udgangspunkt i at være rollemodeller for og sammen med børnenes naturlige nysgerrighed at ud-

forske verdenen omkring os. Gennem leg og oplevelse i naturen dannes børnenes selvindsigt og 

forståelse for hvordan verdenen ser ud. 

 

 

Som billedet her til venstre illustrerer, danner børnene erfaring 

med at vådt sne kan bruges til at bygge med, og andre ting 

som skovle kan med fantasi blive til arme. Når børnene syn-

tes, at snemanden også skulle have mundbind på, er det et 

symbol på den samtid vi lever i.  

 

 

 

Vi bruger de spontane muligheder der opstår: En regnvejrsdag, hvor der er store vandpytter og 

hvor jord/sand pludselig kan blive til mudder. Her er der mulighed for at opdage, at noget kan 

sejle i vandpytterne mens andet går til bunds.  

Eller når Ahorntræet smider sine frø, undersøger vi frøene, og afprøver, hvordan de kan flyve 

som en helikopter. Børnene bliver ansporet til at afprøve om andet nedfald også kan flyve.  
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På legepladsen dyrker vi bær, krydderurter og rabarber i højbede. Børnene er med til at så frø-

ene, luge, vande, høste. Når vi høster sanser og smager vi på grøntsagerne og bærrene: ”Er de 

søde, sure eller måske syrlige”. 

 

Indimellem arbejder vi med planlagte temaer og aktiviteter, hvor vi sætter lys på forskellige em-

ner. Det kan være årstidstider, bondegårdsdyr, skrald og affald, og fokus på sanseoplevelser.  

F.eks. finder vi forskellige tegn på årstiden, f.eks. fugletræk, kastanjer, bladene på træerne, sne, 

varme, kulde, sol, regn.  

 

Vi sikrer os at være gode rollemodeller i naturens omgivelser. Vi er undersøgende på dyr og in-

sekter, og italesætter at alle dyr har ret til et liv. Med andre ord træder vi ikke på edderkoppen. 

Sammen med børnene passer og vander vi planterne så de ikke visner, og vi italesætter vigtighe-

den i at passe godt på dem. Vi rydder op på legepladsen, sørger for at der ikke ligger papir og 

skrald. Det skal i containeren for senere at blive kørt på lossepladsen.  

 

Er vi ude på tur i nærmiljøet, samler vi skrald op, og snakker om hvorfor skrald skal puttes i skral-

despanden. Vi kan i temauger inddrage forældrene i bæredygtighed, således at de også hjemme 

har fokus på miljøet.  

Gennem natur og udeliv gør børnene sig erfaringer om samspillet mellem mennesker, samfund 

og natur, de øver både fin og grovmotorik, de udfordrer egne grænser, styrker sit mod og får en 

spirende fornemmelse for bæredygtighed. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-

dagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af 

sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 

forstå deres omverden.”  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

værdier.  

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

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

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

redskaber og medier. 

 

Sådan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab. 

 

Når vi arbejder med æstetisk praksis, understøtter vi børnenes trivsel læring, udvikling og dan-

nelse gennem nysgerrighed, fællesskab, kultur, traditioner osv.  De små børn erobrer verden gen-

nem kroppen, sanserne og fantasien. Når den sansende og følende krop er i spil, kan fantasi og 

kreativitet udfolde sig. Børnene lærer om sig om sig selv, om det sociale samspil og om verdens 

forskellighed. Igennem sanser og følelser bearbejder de indtryk, fortolker og eksperimentere, og 

vi guder og understøtter deres oplevelser. 

 

Det tidligere beskrevet eksempel med kokosnødden skaber i fællesskabet en sanselig oplevelse. 

Det var en hård nød at knække, den havde hår på, brun udenpå og hvis indeni, den kunne drik-

kes og spises. Børnene ser på hinanden, griner sammen når der ikke går hul på nøden, og sma-

ger på den hvis vennen gør.   

 

Sanselig oplevelse kan også findes i hverdagshandlinger, som eksempelvis at tage sko på og 

pakke madkassen ud. Daglige rutiner skaber erkendelse gennem sanselige oplevelser. 

Når vi arbejder med læring i æstetisk praksis, reflekterer vi over, som tidligere nævnt, hvilken po-

sition vi skal indtage. Vi kan både gå forreste, ved siden af og bagved.  
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Solsikken følger landets højtider. Vi skaber en rytme i løbet af året ved hjælp af traditioner, som 

eksempelvis: 

 

Vi holder fast i julens magi. Pynter vi op, synger julesange, blandt andet for 

vores nisse på loftet, der til gengæld kvitterer med en fælles gave, som bør-

nene skiftes til at pakke op og dele ud. Børnene laver hemmelige julegaver til 

forældrene, og vi slutter året med et julearrangement for forældre og børn. 

 

 

 

 

Om foråret mærker og sanser vi knopper og spirer på buske og træer.  Vi sår frø i højbedene på 

legepladsen, og først på sommeren kan vi høste jordbær: Røde jordbær som er søde men skrø-

belige og dufter fantastiske. Senere på sommeren er det hindbær og solbær som skal plukkes og 

sanses.  

  

Vi sår karse til Påske, - i bægre 

som børnene selv har malet. Vi 

ser det gror, plejer det med vand, 

og det dufter ret kraftigt. Samtidig 

øver vi øje håndkoordination. 

 

 

Til fastelavn holder vi fest, og børnene er med til at forberede festen. Vi synger, maler tønden 

og slår katten af tønden. Vi deler om indholdet, og spiser fastelavnsboller. 

 

En efterårstur til Skanseparken, hvor vi samler kastanjer som vi leger med og er kreative med 

og vi synger kastanjesangen. Vi fejer blade i gården, og taler om de kommer igen til foråret og la-

ver måske en krans på ståltråd, måske bliver de sendt til ”formulderen” 

Når vi op til højtider og andre traditioner skaber og oplever noget sammen, hvad enten det er fø-

lelsesmæssigt eller kropsligt sanseligt i forskellige materialer får vi følelsen af at være i et fælles-

skab.  

Vi bruger dagligt sang som fælles indtryks- og udtryksform, og én gang om ugen har vi musik 

med musikpædagog. Det styrker og motiverer sproglig udvikling og skaber en ramme for fælles-

skab.  

På stuen har vi flere forskellige musikinstrumenter, som vi ofte tager frem og spiller musik på.  

Vi øver os i takt og rytmer. Om at være stille og være vilde.  

På stuerne og på gangen har vi også meget forskelligt udklædningstøj, som børnene bruger dag-

ligt til at udtrykke sig på forskellige måder. 

 

Igennem ovenstående traditioner og igennem de pædagogiske, æstetiske og kulturelle processer 

får børnene mulighed for at udtrykke sig, som de har lyst og mulighed for. De kan deltage eller 

iagttage, vi kan opmuntre og understøtte, - og sikrer at børnene uanset normer, kultur og bag-

grund indgår ligeværdigt i de forskellige fællesskaber. 

 


