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Hvem er vi? 

 

Svalereden er en alders integreret institution 2.11- 6 år.vi ligger lidt ude på 
landet med ca. 3 km til Ølgod. 

Vi er fordelt på 2 aldersintegrerede grupper. ”Trækfuglene” og ”Svaleunger-
ne” og vi er normeret til 45 børn. Vi er pt. ansat 5 pædagoger incl. daglig le-
der,1 pædagogisk assistent, 1 medhjælpere. Vi har også 2 faste vikar som er 
tilknyttet Svalereden, den ene fungerer også som regnskabsansvarlig. 

Hver dag fra september til maj samles førskolebørnene fra de to grupper, 
kl.9.00 hvor de går ud af huset og laver førskoleaktiviteter indtil kl. 12.00. Vo-
res førskolegruppe låner Ølgod kristne friskoles sfo`s lokaler til deres aktivite-
ter. 

Når førskolegruppen er taget afsted, laves der pædagogiske aktiviteter for de 
øvrige børn som er tilrettelagt efter alder og udvikling.  

Over middag mødes vi alle på legepladsen. De børn der skal sove, har mu-
lighed for at sove til middag sammen med en voksen, da de sover når de an-
dre er ude, bestræber vi på at få alle sovebørnene ud og lege hver formiddag 
efter formiddagsmaden. 

Vi har et 236 kwm. stort hus, som er opdelt på følgende måde: Et værk-
sted/kreativt rum, som kan buges til kreative udfoldelser, med maling, ler, 
gips osv. Rummet bruges også til alm lege, da vi gerne vil til gode se vores 
børns behov samt vi udnytte alle vores kwm. bedst muligt. 

Vi har et mindre gennemgangsrum ”lego-rummet” fra alrummet til værkstedet, 
som benyttes til at bygge og lege med store legoklodser. 

Et mindre tilstødende rum til alrummet, har vi ”bil og traktorrummet”” som kan 
benyttes til lege med biler, traktor, maskiner, dyr, garager, biltæpper mm 

Alrummet er samlingsstedet for den aldersintegrerede gruppe ”Svaleunger-
ne”. Der er der mulighed for at spille spil, puzzlespil, lave perleplader, læse 
bøger og hvad børn og voksne ellers finder på. Alrummet er samlingsstedet 



 

 

 

 

 

 

for hele Svaleredens fælles formiddagsmad kl. 9.00. samt Svaleungernes fro-
kost og eftermiddagsmad 

Børnenes garderobe forbinder husets 2 grupper, samt er gennemgangsrum 
ud til børnenes toilet, og til vores indgangsparti. Fra garderoben har vi også 
udgang til legepladsen. 

”Trækfuglene” har et stort grupperum, via garderoben, hvor der også er mu-
lighed for klippe, klistre, spillespil mm.” Trækfuglene” spiser også frokost og 
eftermiddagsmad i grupperummet. 

”Dukkekrogen”, støder op til ”trækfuglenes” grupperum hvor der er et dejligt 
stort legehus, et lille køkken, et rundt bord og 4 skamler, samt dukker, dukke-
tøj, dukketing, køkkenting og legemad. Der er også udklædningstøj.  

”Puderummet”   støder også op til ”trækfuglenes grupperum. Der er der mu-
lighed for at tumle med puder samt lave en motorik bane. I dette rum sover 
sovebørnene også til middag.  

Derud over låner vi friskolens faglokaler, i det omfang som er muligt, det dre-
jer sig bla. om gymnastiksalen, fælleskøkkenet, samt salen.  

 

Udenfor:  

Vi har en stor legeplads, og på legepladsen er der hængekøjer som er place-
ret bag ved huset. Så det er muligt at, søge roen og hygge sig med lege-
kammeraterne 

Vi har et mindre legestativ som tilgodeser de mindre børn samt et stort klatre-
stativ til de lidt større udfordringer. Vi har gynger, vippe, snur rundt kop, stor 
mooncar bane rundt på det meste af legepladsen, samt et rigtig hyggeligt 
træbælte/lille skov rundt om en stor del af legeplads, hvor der er god plads til 
at klatre, bygge hule og trække sig lidt tilbage. 

Vi har en stor sandkasse, med mange sandlegesager. 

Vi har mange forskellige køretøjer, som vi bruger på vores mooncar bane bla. 
mooncar, løbecykler, traktorer og vogne, 

Vi bruger også skolegården til pædagogiske aktiviteter, samt til at køre på kø-
retøjer. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pædagogik: 

Vores pædagogisk bliver grundig uddybet på de følgende sider, men over-
ordnet arbejder vi ud fra pædagogisk ICDP`s principper, som er et relati-
ons redskab. Vi arbejder med 8 samspils temaer omkring relationen 
mellem barn og voksen. Derud over arbejder vi i flere forskellige formater. 
Når vi har gruppetid eller samling arbejder vi i vores basisgruppe; dvs, førsko-
legruppe, trækfugle, Svaleunger og i disse grupper er der max 15 børn, samt 
2-3 voksne. Derud over arbejder vi bla. med ”fra intention til handling” hvor 
børnegrupperne er ca. 3-5 børn og er inddelt efter alder og udvikling, og med 
en pædagogisk tilrettelagt aktivitet tilpasset gruppens børn. Fra intention til 
handling er et materiale som har det enkelte barn og dets ressourcer og ud-
vikling i fokus. 

Vi har heldigvis mange forskellige børn, og derfor arbejder vi, en stor del af 
tiden i mindre grupper, med ca. 4-6 børn, og grupperne er lavet med hensyn-
tagen til alder -og udviklingstrin. Vi arbejder altid ud fra at søge efter det en-
kelte barns nærmeste udviklingstrin, samtidigt med at vi arbejder målrettet på 
at få alle børn inkluderet i fællesskabet og skabe chancelighed. De mindre 
gruppers aktiviteter er planlagt af pædagogerne men aktiviteterne kan også 
være spontane da vi ofte vælger at følge børnenes spor og interesse.  

Selv om Svaleredens børn er inddelt i 2 grupper (trækfugle og svaleunger) er 
Svalereden i dagligdagen et åbent hus hvor alle børn en stor del af tiden fær-
des på kryds og tværs af hinanden  



 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grundlag 

 
 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og 
Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

▪ Børnesyn: 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

Hos os i Svalereden har alle børn en stor værdi i sig selv. Vores børn skal 
føle at de bliver set, hørt og forstået. Børnene skal føle sig trygge ved perso-
nalet, ved vores institution og ved de øvrige børn. Tryghed har stor betyd-
ning for deres udvikling og for deres evne til at skabe relationer og giver de 
bedste forudsætninger for at skabe sunde tilknytninger til andre børn og på 
sigt voksne. Det enkelte barn skal have mulighed for at udvikles i sit eget 
tempo og vi arbejder altid ud fra at søge efter det nærmeste udviklingstrin. 
Børnene skal føle at de har en betydning i hverdagen og at deres stemme 
og holdninger har en betydning for dagligdagen. De voksne skal skabe mu-
ligheder for valg så børnenes stemme kan komme til orde. Vi tænker at det 
viser vejen til at vores børn udvikles til hensynsfulde og rummelige menne-
ske, både i forhold til andre mennesker, kulturer, men også i forhold til den 
verden de omgiver sig med. 

Legen skal være en gennemgående og bærende del vores børne liv.  Legen 
skal være drivkraften til børnenes personlige læring og udvikling, som vil 
styrke børnenes nysgerrighed, sprog og sociale kompetencer. I forhold til 
børnenes frie og spontane lege, så har det pædagogiske personale det 
overordnede ansvaret for at se hvordan lege udvikles og vurdere om der evt. 



 

 

 

 

 

 

skal guides eller støttes, for at lege udvikles i en positiv retning. Personalet 
skal være opsøgende på om der er enkelte børn som skal guides særligt på 
vej. 

Al leg, dannelse og læring sker i fællesskaber og i samspil med andre børn 
og voksne. Fællesskab giver en følelse af at høre til og være en del af noget. 
Venskaber og relationer er vigtige, det er med til at børnene føler sig trygge 
og tør springe ud i udfordringer og gøre sig nogle vigtige erfaringer. 

 

Det pædagogiske personale har ansvaret for at alle børn har følelsen af at 
være en del af et fællesskab. Større og mindre legegrupper med aktiviteter 
som er planlagt af det pædagogiske personale, skaber muligheden for at in-
kludere de børn som i perioder står uden for lege og fællesskabet. Det pæ-
dagogiske personale har ansvaret for at lytte og vejlede børnene i konflikt- 
situationer, så børnene får redskaberne til selv på sigt at kunne klare konflik-
ter som vil opstå i børnefællesskaber. 

Personalet vægter at lege ikke afbrydes unødvendigt. 

Alle børn er forskellige og lære på forskellige måder, derfor er det vigtig at 
det pædagogisk personale er opmærksomme på de enkelte børns udfor-
dringer og styrker. Der skal særligt i planlagte pædagogiske aktiviteter være 
den nødvendige tid og rum til aktiviteten. Der skal være mulighed for at un-
dres, spøge og undersøge og finde ud af årsager eller opgaver ved fælles 
hjælp. Der er ingen dumme spørgsmål, der er læring og udvikling ved at fejle 
og svare forkert, da det åbner muligheden for at undersøge nærmere. Når 
børn undres og vil opsøge viden som ikke er rammesat fra det pædagogiske 
personales side, skal de mødes med interesse og de voksne skal italesætte 
og gribe deres initiativ. Formålet er at udvikle deres nysgerrighed og lyst til 
læring og viden i sådan en grad at børnene kan tage disse evner med sig 
igennem deres opvækst og videre liv. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske 

grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med bør-
nene?  

Barnesyn/dannelse og børneperspektiv: hos os har alle børn en stor værdi. 

Størstedelen af vores pædagoger har taget uddannelse i ICDP, som er en 

uddannelse i relations arbejdet med børn. Vi har fokus på det pædagogiske 

personales samspil med det enkelte barn, i alle af dagligdagens situationer. 

Herunder er de 8 samspilstemaer som vi arbejder ud fra: 

1. Vise positive følelser – vise at man er glad for barnet/eleven 

2. Tilpasse sig barnet/eleven og følge dets initiativ 

3. Tale til barnet/eleven om ting, det er optaget af, og prøve at få en samtale i 

gang 

4. Give ros og anerkendelse for det, barnet/eleven kan 

5. Hjælpe barnet/eleven med at fokusere dets opmærksomhed 

6. Give mening til barnets/elevens oplevelser af omverdenen og udtrykke entusi-

asme 

7. Uddybe og give forklaringer 

8. Hjælpe barnet/eleven med at kontrollere sig selv ved på en positiv måde at 

sætte grænser for det – ved at vejlede det og vise positive alternativer 

Vi arbejder med hvordan vi møder børn og forældre om morgenen, dvs. altid 
med et smil, som skaber nærvær, og en stærkere relation mellem barnet og 
det pædagogiske personale og forældrene. Alle føler sig velkommen og øn-
sket. Når et barn skaber udfordringer for sig selv og/eller andre, arbejder vi 



 

 

 

 

 

 

på at se bag om udfordring for at møde barnet der hvor det er. Når et barn er 
udfordret eller er ked af det og skal trøstes eller guides videre, skaber vi den 
nødvendig tid og rum til at få barnet helt videre. Uanset hvor lang tid det ta-
ger, så er det velkendt blandt det øvrige personale, at barnet og den voksne 
er ”fredet” for forstyrrelser indtil de melder klar igen. Der er ingen børn der 
skaber udfordringer blot for udfordringernes skyld, der er altid en dybere 
mening, og det er den vi søger! 

Børnene er i perioder medbestemmende omkring hvilke aktiviteter/temaer vi 
kan have til f.eks. samling, gruppetid, maddage. Det kan være spontant eller 
rammesat af det pædagogiske personale. Personalet rammesætter hvad der 
kan vælges i mellem, og kommer der ellers andre gode ideer, fra børnenes 
side gribes disse nu og her, eller tages med på et senere tidspunkt. Et mål 
for vores arbejde er også at vi vil være medskabende til at vi udvikler børne-
ne til at blive rumlige og hensynsfulde voksne, vi øver i at vente på tur, holde 
bordskik (med hensyntagen til alder), tale med børnene om hvad gør ”min” 
opførsel ved andre. I den forbindelse arbejder vi i perioder med Mary fon-
dens anti-mobbe projekt, hvor vi italesætter, kropssprog, mimik, handlinger 
mm., børnene øver sig i at afkode og forstå andre børns hensigter, det ska-
ber forståelse og minimere misforståelser og konflikter 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

 

 

 

 

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

Her i Svalereden er det pædagogiske læringsmiljø tilrettelagt på flg. Måde: 

Daglige rutiner:  rutine prægede aktiviteter foregår som en rød snor gen-
nem hele dagen, hver dag og er en vigtig del af vores hverdag, det være sig 
lige fra morgenmåltidet, bleskift, tøj på i garderoben, samling og spisesituati-
oner, For os er det derfor vigtigt at vi i disse situationer skaber mulighed for 
læring og udvikling. Det pædagogiske personale skaber en god stemning, 
ved at være positive og imødekommende ved at justere ind efter barnet. Vi 
samtaler med barnet på en naturlig måde, omkring aktiviteten, guider f.eks. i 
at blive selvhjulpen i garderoben og på toilettet, taler om madpakken, ”hvad 
har du med”, ”hvor er det købt” og ”hvor stammer det fra”, ”hvad kan du godt 
lide at spise”, og er der noget som ikke er godt i madpakken, hjælper vi med 
at formidle det uønskede i madpakken til forældrene. Vi opfordrer også til at 
børnene skal være opmærksomme på hinanden, vente på at det bliver deres 
tur og se styrken i at hjælpe hinanden, hvis de ser andre, har brug for hjælp, 
det kan være ved bordet, ved at sende skrælletallerknen eller mælken rundt. 

Børnene hjælper til med de daglige gøremål, som f.eks. dækkebord og 
tømme opvaskemaskinen, de hælder selv mælk op, og luner deres mad i 
micro-ovnen. 

Fysisk læringsmiljø: Vi forsøger at skabe et fysisk miljø i Svalereden som 
kan ændres og har flere funktioner, således vi kan justere ind efter børnene 
behov. Vi har borde, som kan vippes ned fra væggen, som kan bruges til hu-
le, eller bruges til aktiviteter. Vi kan ændre rummets struktur ved at lave stør-
re eller mindre borde, bruger rumdelere og sofaer til at dele rum op efter be-
hov. Vi vurderer vores børnegruppe, og er der behov for en stor dukkekrog, 
så har vi mulighed for at flytte dukkekrogs tingene ind i et større rum. Er der 
piger og dreng som gerne vil lege i et lille rum med bilerne eller trives bedst 



 

 

 

 

 

 

ved at være i nærhed af et fællesrum, så skaber vi muligheden ved at flytte 
rundt på tingene i en periode. Madrasser og tæpper kan flyttes og rykkes 
rundt efter behov, som en del af en leg i udvikling, og legesager kan flyttes 
fra rum til rum 

Rammesat læringsmiljø: Vi arbejder flere gange om ugen i mindre grupper, 
da de mindre grupper skaber mulighed for at synliggøre det enkelte barn i 
gruppen så personalet kan arbejde med styrker og udfordringer hos børnene 
og derigennem søge næste udviklingstrin for det enkelte barn i fællesskabet. 
Hver dag er vi inddelt i vores 3 basisgrupper, trækfugle, svaleunger og før-
skolegruppen, ( de ældste fra de to øvrige grupper)(ca. 13 børn i hver grup-
pe) hvor vi laver alderssvarende aktiviteter. Derud over arbejder vi flere gan-
ge om ugen i grupper med ca. 4 børn, som vi ud fra pædagogiske overvejel-
ser har sammensat. De pædagogiske overvejelser drejer sig ofte om at 
fremme legerelationer og venskaber, samt skabe et læringsmiljø hvor der er 
de bedste betingelser for leg, læring og udvikling, i forhold til de pædagogi-
ske planlagte aktiviteter. I ca. 3 perioder om året, arbejder hele institutionen i 
mindre grupper (max 6 børn) i ca. 7 uger i streg. Vi arbejder ud fra et pæda-
gogiske materiale ”fra intention til handling”, hvor gruppen af børn er sam-
mensat efter alder og udvikling og alle aktiviteter er tilrettelagt og tilpasset 
gruppen. 

Vi arbejder i perioder også temabaseret. Temaerne tilrettelægges tilpasses 
omkring hvad der rør sig blandt børnene, og hvad det det pædagogiske per-
sonale vurdere kunne være lærerigt for børnegruppen. Det kan være tea-
ter/skuespil eller sang som børnene var vist stor interesse for, et ”vaske 
hænder” forløb, Mary fondens ” anti mobbe-projekt”, cykeluger (cykelaktivite-
ter på egne cykler), traditioner, børn fra andre lande og deres kultur osv. 

Vi bruger vores tablet i pædagogiske sammenhænge, når vi skal undersøge 
noget, f.eks. hvordan ser en rumraket ud og hvordan ser astronauternes tøj 
ud osv. Vi tager mange billeder som bliver hængt op eller kommer i børne-
nes egne mapper, da det giver mulighed for mange rigtig gode og udviklen-
de samtaler med børnene. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I dagligdagen bruger vi gerne et par minutter i afleverings -og/eller afhent-
ningssituationen, til at tale med vores forældre om løst og fast, og forældre 
og personalet giver små beskeder til hinanden i forhold til barnet. 

Vi sørger for at holde vores forældre opdateret på tavlen i indgangspartiet, 
omkring planlagte og spontane aktiviteter. Vi informerer i et månedsbrev til 
forældrene, omkring hverdagen i Svalereden og beskriver hvad vi arbejder 
med i den kommende periode. Der er også vedhæftet en månedsplan om-
kring den kommende måneds pædagogiske aktiviteter.  

Samtaler: vi har 2 samtaler med forældrene, inden barnets opstart i Svaler-
eden.  

En samtale foregår inden opstarten hos barnets dagplejer, hvor en pædagog 
deltager i en grundig overleveringsamtale, sammen med dagplejepædago-
gen, barnets forældre samt barnets dagplejer. Der arrangeres også et besøg 
i Svalereden inden barnets opstart, hvor der tales om gensidige forventnin-
ger, så barnets opstart kan foregå så roligt og trygt som muligt. 

Vi har derefter 3 samtaler planlagt i barnets tid i Svalereden. Den første er 
ca. 3 måneder efter opstart i Svalereden, og foregår i familiens hjem. Denne 
samtale i hjemmet styrker samarbejdet til forældrene, da mødet foregår i af-
slappede omgivelser, med lidt kaffe og en rundtur på barnets værelse. Sam-
tidig skaber det en meget tæt relation til barnet, da besøget giver mulighed 
for mange gode snakke senere i institutionen omkring ”den gang vi var 
hjemme på besøg” vi har måske mødt deres hund, marsvin samt set deres 
legeredskaber i haven. Det besøg styrker i særlig grad forholdet mellem fa-
milien og det pædagogiske personale. 

Ca. et år senere har vi en midtvejs samtale, hvor personalet laver en udvik-
lings beskrivelse på barnet, både følelsesmæssigt, kognitivt, motorisk, 



 

 

 

 

 

 

sprogligt og socialt. Denne samtale skaber et godt afsæt til at få en snak 
med forældrene omkring deres rolle i barnets udvikling, og der bliver lavet 
fælles aftaler. Tilslut har vi en samtale 1/2 år inden skolestart, hvor persona-
let igen har lavet en udviklings beskrivelse, og vi aftaler fælles mål med for-
ældrene, for at gøre barnet bedst muligt rustet til skolestart. 

Udover de planlagte samtaler har vi også mindre samtaler efter behov. Disse 
samtaler kan være på initiativ fra Svalereden eller forældrene, og kan om-
handle udfordringer for barnet eller familien men kan også omhandle hvor-
dan vi fortsat styrker den positive udvikling. 

Til vores forskellige samtaler opfordrer personalet til at forældrene laver le-
geaftaler til deres børn og personalet hjælper med at finde ud hvem der kun-
ne være en god legekammerat for netop deres barn 

Vores førskolegruppe har et forældremøde i august inden opstarten af før-
skolearbejdet. Til dette møde præsenterer det pædagogiske personale nogle 
mål for gruppen, som de har en forventning om at forældrene kan og vil støt-
te op om for at gøre gruppen og det enkelte barn skoleparat. Disse mål om-
handler både læring og trivsel som gruppe og som individ. 

I Svalereden har vi nogle faste traditioner. Vi har en arbejdseftermiddag, en 
familiehyggedag og et forældremøde med valg til bestyrelsen. Disse arran-
gementer har naturligvis et praktisk formål, men har også i høj grad et socialt 
og relations skabende formål. Disse arrangementer er med til at knytte ven-
skaber, både blandt børn og forældre. Vi er alle er i et afslappende og uhøj-
tideligt miljø, som skaber en hyggelig stemning og alle får grinet og hygget 
sammen. Disse traditioner er med til at skabe trivsel bland børnene i daglig-
dagen. Når forældrene hygger sig sammen, så er der større mulighed for at 
børnene også trives sammen. Forældrene bliver mere trygge ved hinanden 
og den tryghed kan de bruge hvis de skulle stå i en situation hvor de evt. 
skal have en svær samtale om deres børn med en af de andre forældre. 

Svalereden tager gerne, hvis vi bliver inviteret, 1 gang i barnets børnehaveliv 
til fødselsdag i hjemmet, samt tager gerne på besøg på forældrenes ar-
bejdspladser. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Børn i udsatte positioner 

 

 
 

 

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

Det pædagogiske personale har ansvar for at skabe trivsel, udvikling, læring 
og derved chancelighed for alle børn i Svalereden. Vi har fokus på øget om-
sorg og vi arbejder ud fra læresætningen:” for at vi kan behandle vores børn 
ens, behandler vi dem forskelligt”.  Vi stiller positive forventninger til alle vo-
res børn, men afstemmer disse forventninger efter alder, udvikling. Vi arbej-
der på ikke at sætte børn i udsatte positioner i dårligt lys over for de øvrige 
børn, vi hjælper med praktiske opgaver, dvs. Finder en flyverdragt, hvis bar-
net ikke har medbragt en hjemmefra, uden at gøre det til barnets ansvar og 
siger IKKE ” nå du har ikke flyverdragt med igen”. Det pædagogiske perso-
nale vurderer om det udsatte barn vil drage fordel af at deres udfordringer 
bliver italesat og normaliseret i børnegruppen. Det giver god mening at itale-
sætte udfordringerne hvis et barn kommer fra et andet land, en anden kultur, 
eller i forhold til udseende og sprog. En ide kunne være at lave forskellige 
temaer i børnehaven. 

I Svalereden bruger vi i perioder fra intention til handling” hvor personalet har 
lavet pædagogisk tilrettelagte aktiviteter som passer til gruppen alt efter al-
der og udvikling. Vi arbejder i mindre grupper, som vi kalder miniklubber, og I 
de mellemliggende perioder arbejder vi også i små grupper da arbejdet i de 
små grupper er medskabende til venskaber og synliggørelse af et barn i 
gruppen. Samtidig giver det også mulighed for det pædagogiske personale 
at arbejde målrettet med evt. udfordringer, hos enkelte børn. Personalet sø-
ger at skabe muligheder for at børn som har brug for at skærme sig, fra om-
givelserne i en kortere periode, får muligheden, f.eks. ørebøffer, kun få børn 
ved et bord eller lign. 

Det pædagogiske personale opfordrer alle børn og deres forældre til at ska-
be legeaftale børnene i mellem, i børnenes fritid. Det har en støttende effekt 
på et kammeratskab, hvis børnene har besøgt hinanden, set deres værelse 
og mødt deres familie. Det pædagogiske personale vurderer hvilke forældre 



 

 

 

 

 

 

de mener skal tage initiativet, da det kan være grænseoverskridende for fa-
milier i udsatte positioner at tage det første skridt imod en legeaftale, som en 
telefonsamtale eller en snak i børnenes garderobe. I forhold til forældresam-
arbejdet har vi om muligt et særligt tæt samarbejde omkring barnet og fami-
liens udvikling og trivsel 

Det pædagogiske personale skaber rum for ”en til en” snakke, og søger at 
gribe muligheden uden at presse på, hvis barnet udviser lyst til at sætte ord 
på de svære ting i deres liv.  

Børn i udsat positioner som har brug for en styrket indsats inde for et områ-
de, det være sig sprogligt eller lign, da samarbejder Svalereden med alle til-
gængelige samarbejdspartnere, så som tale-hørekonsulent, ego og fysiote-
rapeut, psykolog, socialrådgiver og lign. Disse tiltag foregår i tæt dialog med 
forældrene. 

 

 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

  

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste 
børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen?  

Grundlæggende søger vi i Svalereden at skabe et udviklende læringsmiljø i 
hele institutionen. som skaber lyst til læring og sjov. Vi har tæpper med bog-
staver og tal, som inspirer til lege. Vi hænger i perioder alfabetet/sange samt 
rim og remser op så materialet er synligt for alle. Disse plancher/ark skaber 
spontane og planlagte snakke voksne og børn i mellem uanset alder. En sam-
tale kunne være :Barnet: ”hvad starte mit navn med?” den voksne: dit navn 
starter med H som hesten, kan du finde billedet af hesten?” ”Ved siden af he-
sten er bogstavet H, H står for hesten og dit navn Holger ” derefter kan vi kik-
ke rundt i rummet og finde flere børn, ting og legesager, som stater med h. 



 

 

 

 

 

 

For at gøre vores førskolebørn så skoleparate som muligt, har vi valgt at 
gruppen hver dag, i tidsrummet 9.00-12.00, fra september til maj, samles og 
laver førskole aktiviteter sammen med 2 voksne. Inden gruppens opstart invi-
teres forældrene til et forældremøde som omhandler formålet med førskole-
gruppen, samt sætter fokus på hvilken rolle forældrene spiller i forhold til at 
gøre deres børn så skole parate som muligt.  

Gruppen forlader Svalereden lokaler og låner Ølgod kristne friskole sfo loka-
ler. Aktiviteterne som det pædagogiske personale planlægger, drejer sig om 
udviklingen af det hele barn, dvs. de arbejder både med faglig og personlig 
udvikling, med en inspirerende og legende tilgang. Denne legende tilgang til 
læring støtter vores børns lyst at være nysgerrige og til at undersøge og lære. 
Socialt styrkes gruppen som en samlet enhed, og nye venskaber ses spirer 
allerede efter ganske få gange de har været samlet. Personalet støtter og 
guider børnene i opgaver og aktiviteter, i at kunne fordybe sig og øve dem i 
gradvis at udvikle større og større udholdenhed i forhold til opgaver og udfor-
dringer, I denne gruppe har det pædagogiske personale virkelig rig mulighed 
for at planlægge aktiviteter som er målrettet gruppen i forhold til børnenes in-
dividuelle styrker og udfordringer.  

Gruppen har både aktiviteter ude af huset samt aktiviteter hjemme i vante 
omgivelser ude og inde. 

Aktiviteterne ude af huset, kunne være virksomhedsbesøg, skoven, legeplad-
ser, ældrecenteret fødselsdage i hjemmet og svømmehallen. Derud over bru-
ger førskolegruppen også skolekøkkenet og gymnastiksalen på skolen, til le-
ge og læring. 

En uge i november bliver førskolegruppen inviteret til at deltage i en førskole 
uge på Ølgod Kristne Friskole, hvor skolen har tilrettelagt en uge med lege og 
læring. En voksen fra Svalereden deltager sammen med børnene i denne uge 
og er i tæt samarbejde med skolen og især børnehaveklasselederen omkring 
ugens forløb. Efterfølgende samarbejder pædagogiske personale og Børne-
haveklasselederen omkring hvad der kan og eller skal arbejdes med fremad-
rettet i forhold til at gøre det enkelte barn skoleparat. 

Efter jul gennemgår alle førskolebørn en førskoletest, hvis resultat er en del af 
barnets udviklingsbeskrivelse, som bliver udarbejdet af det pædagogiske per-
sonale. Efterfølgende afholdes en førskolesamtale med forældrene. Til denne 
samtale udveksles gensidige forventninger mellem forældre og det pædago-
giske personale for at gøre barnet skoleparat. Der er fokus, på trivsel, sociale 
kompetencer, udvikling og mål for fremtiden. Personalet har i løbet af året 



 

 

 

 

 

 

mindre samler med forældrene hvis der er noget forældrene og personalet 
særligt skal arbejde sammen om, for at støtte barnets udvikling og trivsel. 

Fra midt i maj tager nogle børn i førskole på Ølgodskole, de øvrige børn star-
ter op på førskolelivet på Ølgod kristne friskole. Disse børn deltager dagligt 
sammen med et personale fra Svalereden i tidsrummet 9.00-12.00, i et pæ-
dagogisk tilrettelagt forløb på skolen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædago-
giske læringsmiljøer for børn? 

Vi går ture i mindre grupper af, til de nærliggende landbrug, som gerne stiller 
sig til rådighed for besøg og spørgsmål omkring dyr og landbrug.  

Vi tager på biblioteket i mindre grupper for at finde bøger om bestemte em-
ner som vi ønsker at se nærmere på, børnene er også medbestemmende 
omkring hvilke bøger vi skal have i børnehavens læse kasser.  

Vi tager i svømmehallen, for at styrke børnenes lyst til at være aktive, og for 
at gøre dem trygge ved vandet, så de på et senere tidspunkt vil få lyst til at 
lære at svømme og tilmelde sig den lokale svømmeklub. 

Vi besøger det lokal ældrecenter med vores førskolegruppe til fastelavn, 
hvor børn og ældre mødes gennem hygge og sjov. Disse besøg giver bør-
nene et indblik i hvad det kan sige at være ældre og bo på et ældrecenter, 
og det skaber en større forståelse blandt børnene. Børnene opdager også at 
der rent faktisk er mennesker der arbejder på ældrecentre, og børnene får et 
lille kik til hvad dette arbejde indebærer.  

Vi besøger falck-stationen, bogbussen, Stark, legepladser i Ølgod, handler i 
brugsen, får ved særlige lejligheder mad fra forsamlingshuset, får besøg af 
STU-eleverne og deres geder, samt bestiller forskellige ting som STU-
eleverne kan laver i deres værksted. 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske 
børnemiljø 

 

 

 

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

Fysiske børnemiljø:  

Støj:  For at dæmpe støjniveauet har vi troltekt på alle lofter, Vores førskole-
gruppe tager ud af huset hver formiddag. Dette tiltag dæmper støjniveauet 
væsentlig da der er meget færre børn på de indendørs kwm i den periode 
hvor der er flest børn. Der er større mulighed for de tilbageblivende børn at 
fordele sig ud i alle vores rum. Legepladsen bruges også som et rum. Svale-
ungerne og trækfuglene går på skift på toilettet til middag, for at skabe et ro-
ligt miljø, til toiletbesøg og håndvask inden madpakken. Trækfuglene og sva-
leungerne går på skift ud i garderoben efter madpakken, for at begrænse 
støjen, da det giver bedre mulighed for at guide børnene i at blive selvhjulp-
ne i at tage tøj på, og mange børn har lettere ved at koncentrere sig om de-
res påklædning når der er mere ro. De voksne opfordrer børnene til at tale i 
et behageligt toneleje, og personalet taler i roligt stemmeleje og sørger for at 
være gode rollemodeller for børnene selv om de taler i høje toner.  

De to stuer, (trækfugle og svaleunger) inspirerer begge til forskellige aktivite-
ter, og der er altid en voksen at finde. Stuerne er forholdsvis store og kan 
rumme forskellige aktiviteter på samme tid, uden aktiviteterne forstyrre hin-
anden. 

Vi arbejder ofte i mindre grupper, dette skaber også mere ro både i rummet 
men også hos børnene. Børnene føler i større grad at de har tæt kontakt 
med den voksne, de har ikke behov for at støje/tale højt for at få hjælp eller 
opmærksomhed i mindre grupper, da der ikke er så lang ventetid på hjæl-
pen. 

Lyskilder: vi har forskellige lyskilder som kan tændes hver for sig, alt efter 
behov og alle lyskilder har pærer med varmt lys.  

Hygiejne: Vi har håndvaske projekter i løbet af året, hvor vi synger, læser og 



 

 

 

 

 

 

arbejder med især håndhygiejne. På dagligbasis har vi faste rutiner i forhold 
til håndvask, host og nys i ærmet osv. Rutinerne skal implementeres helt fra 
børnene starter i børnehave. 

Legepladsen: legepladsen er tilrettelagt således at der er udfordringer for 
hele aldersgruppen 2.11-6 år Legepladsen er delt op således at de yngste 
og de ældste har mulighed for at trække sig fra hinanden, og hvis de har lyst, 
kan de også søge hinanden. Mooncar banen binder de to områder sammen. 
Miljøet på legepladsen skaber trygge rammer for de mindste, da de har mu-
ligheden for at søge trygheden og de mere stille områder, hvis de ikke føler 
sig trygge i de ældstes selskab. Det er muligt for børnene at færdes hvor de 
har lyst og derfor er det det pædagogiske personales opgave at være op-
mærksom på at hele børnegruppen kan tilgodeses på legepladsen. De 
voksne skal guide og hjælpe med at børnene får sig fordelt hensigtsmæssig 
på legepladsen, så der skabes tryghed og lyst til leg og udvikling for alle. 

Psykiske børnemiljø: 

Personalet møder alle børn og deres forældre med et smil, positivitet og en 
lille snak omkring siden sidst, når de kommer ind i Svalereden, og alle børn 
og forældre bliver også hilst farvel med et smil og efter behov en lille snak 
om dagen der er gået. 

Det psykiske miljø er i høj grad den voksnes ansvar. I Svalereden Har næ-
sten alle pædagoger og leder taget uddannelse i ICDP (international child 
Development programme) som sætter fokus på 8 samspilstemaer hvor det 
er fokus på dialogen/relationen mellem den voksne og barnet, både den fø-
lelsesmæssige, og meningsskabende og den guidende dialog. Det vigtige i 
disse samspil er at den voksne skal kunne mærke børnene og have sindet 
på sinde. Vi skal finde resurserne ved det enkelte barn og dernæst gøre 
barnet og de øvrige børn bevidste om disse ressourcer. Et godt samspil mel-
lem den voksne og barnet skal indeholde, nær kontakt, god stemning, ping- 
pong dialog, smil, rolige omgivelser fokus og TID. Den voksnes mentale 
stemning har stor betydning for de øvrige børn og voksnes stemning, da de 
voksne er rollemodeller for børnene og når børnene oplever ressourceorien-
terede voksne som søger efter muligheder udvikling og positivitet, så har 
børnene også mere overskud i samspillet med andre børn. Børnene tager 
disse oplevelser med sig i deres lege og relationer, og der er større chance 
for harmoni og trivsel i børnegruppen. Derud over arbejder vi også med Mary 
fondens Anti-mobbe projekt, hvor vi til samling bruger billeder og plancher på 
de svære situationer og hjælper børnene med at sætte ord på. Vi arbejder 
med børnene i at aflæse mimik og kropssprog og sætte ord på ”hvad gør 



 

 

 

 

 

 

min handling eller mit sprog ved dig/jer”. Vi sætter ord, både individuelt og i 
mindre grupper, på hvad er” mine” intentioner og hvad er mon ”de andres” 
intentioner. Dette gør vi for at skabe større forståelse og accept blandt bør-
nene i forhold til deres individuelle forskelle både fysisk og mentalt, og an-
svaret for at alle børn føler sig forstået og accepteret er de voksnes. 

Særligt vigtigt er det også at personalet hjælper hinanden og er klar til at 
hjælpe og evt. tage over for hinanden i svære situationer. Personalet aner-
kender og acceptere hvis en anden kollega vurderer at han/hun har bruge 
for at yde ”en til en” omsorg i en periode uden forstyrrelser 

Det æstetiske børnemiljø: 

I Svalereden søger vi efter at skabe rum, som har en rolig indvirkning på bå-
de børn, voksen og forældre. Vores entre er lys og byder venligt velkommen, 
hvor informationer til forældrene udelukkende hænger på tavlen. I de øvrige 
rum har vi en lys og varm farve på væggene. Rummene er indrettet således 
at v. trækfuglene har vi et rundt bord, som står nær tegneredskaber, og bør-
nenes egne mappe. Dette inspirer til at sidde nogle stykker sammen og hyg-
ge. Ved svaleungerne har de et højbord som indbyder til at arbejde med per-
ler og til hyggesnak. På væggene er der plads til børnenes egne kreationer, 
som hænges op inden de tages med hjem eller sættes i barnets egen map-
pe. Rundt i de forskellige rum er der malet fine illustrationer af figurer som er 
fulde af farver og sjove for øjet som kikker. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

De seks læreplanstemaer 
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Alsidig personlig udvikling 

 

 
 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes 
alsidige personlige udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vores mål er:  
 

• at udvikle barnets selvværd og selvstændighed 

• at barnet tilbydes mange forskellige muligheder for at deltage aktivt, 
bruge sig selv, få nye erfaringer samt et stadigt mere nuanceret kend-
skab til både sig selv og andre.  

• at barnet får mulighed for at opleve sig som værdifuld deltager i og 
medskaber af et socialt og kulturelt fællesskab.  

• at barnet i dagligdagen oplever, at det nytter at give sig til kende, fordi: 



 

 

 

 

 

 

’jeg bliver set, hørt og forstået og taget alvorligt!’ 

• at barnet udvikler empati 

• at barnet udvikler sin skaberevne 

• at barnet lærer at skelne mellem fantasi og virkelighed 

 
Det gør vi gennem: 
At det enkelte barn bliver set, hørt, forstået, accepteret og  
anerkendt 
Vi arbejder på at barnet bliver selvhjulpet, og får tro på egne  
ressourcer (jeg kan!) 
Vi guider børnene til at respektere og vise forståelse for hinanden 
Vi fortæller og synliggør for børnene, hvordan man kan aflæse og 
forstå kropssprog 
Vi bruger kreativitet, musik, drama/teater og leg 
Vi arbejder i periode med Mary fondens Anti-mobbe projekt  
Skaber nærhed barn og voksen i mellem, med knus og kram 
 
 

Det gør vi i praksis ved: 
Her gør det sig også særligt gældende at alle pædagoger har taget uddan-
nelse i ICDP(international child Development programme) hvor vi holder fo-
kus på barnets ressoucer, og i særdeleshed har fokus på relationen mellem 
barn og voksen. Denne relation er grundstenen for at vores børns alsidige 
og personlige udvikling og trivsel. Derud over arbejder vi også i perioder med 
”fra intention til handling”, hvor det arbejdes i mindre grupper, som er opdelt 
efter alder og udvikling. Udgangspunktet er et pædagogisk tilrettelagt forløb, 
med plads til spontanitet og til at følge barnets spor inden for den pædagogi-
ske ramme. 

 
De voksne ser barnet, hvor det er, og tager udgangspunkt i bar 
nets styrkeområder. 
Vi skaber tid, nærhed og rum til at få et barn helt igennem en  
Udfordring. 
Vi giver plads til at vise følelser, og anerkender følelserne 
Vi lytter uforstyrret til barnet, anerkender barnet handlinger 
Vi giver plads til forskellighed (køn, alder, kultur) 
Vi opfordrer/guider samt giver tid og rum til, at barnet har mulighed for at kla-
re tingene selv 
Vi viser børnene, hvordan man lytter og er opmærksom på hinanden, når 
f.eks. nogen har noget at fortælle og samt når vi taler sammen 



 

 

 

 

 

 

Vi hjælper barnet til at se og forstå hinanden gennem anerkendende kom-
munikation og derved imødekomme konflikter inden de udvikler sig. 
Søger at skabe en positiv omgangstone i Svalereden med humor og glæde 
Børn og voksne siger hver dag goddag og farvel 
Der er en vinke voksen hver morgen, som frigiver det øvrige personale til det 
de er i gang med. 
Vi maler, tegner, modellerer, klistrer osv. 
Vi laver rollespil og bruger fortællinger 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Social udvikling 

 

 

 

 

 

Vores mål er:  
 

• at barnet anerkendes og respekteres som de personer de er, at de op-
lever at høre til og lærer at knytte venskaber.  

• at børnene lærer at tage hensyn og respektere andre 

• at barnet oplever tryghed og tillid i relationer til både børn og voksne.  

• at barnet opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.  

• at barnet lærer at samarbejde med andre og deltager i demokratiske 
beslutningsprocesser.  

• at barnet oplever, at der tages hånd om drillerier (og evt. mobning), og 
at ingen må holdes udenfor et fællesskab. 

  
 
 
Det gør vi i praksis gennem: 
 
At holde fokus på at al social udvikling foregår i relation med  
andre, derfor er både fri Leg og 
pædagogiske planlagte lege/aktiviteter utrolig vigtige. I begge  
former aktiviteter er det dog  
vigtigt at påpege det er det pædagogiske personales ansvar, at  
lege udvikles ligeværdigt og  
hensigtsmæssigt for alle deltagere i lege/aktiviteter. 
 
Vi guider børnene til at kunne begå sig i sociale sammenhænge, og 
børn som i perioder  



 

 

 

 

 

 

går alene hjælpes ind i fællesskaber af de voksne 
Børnene guides til at forstå egne og andres følelser samt guides i 
at udvise følelser og empati 
Vi guider børnene i at føle egne grænser samt sætte grænser for 
sig selv og andre. 
Den voksne skal tage alle henvendelser fra børnene alvorlige, og 
hjælpe børnene med at se 
sammenhængene i en evt. konflikt, og sætte ord på hvad gik forud 
for konflikten ”var der  
noget DU kunne have gjort anderledes ”.   
De voksne skal også hjælpe børn med at sige 
fra og i situationer hvor det er nødvendigt oversætte for barnet  
”jeg kan høre og se at Per  
siger stop nu”. Personalet anerkender når børnene hjælper og taler 
positivt om andre. 
 
 
 
 
At skabe rammer og rum for at kunne give børnene mulighed for at 
kunne lege og lære hinanden at kende 
Vi skaber fælles oplevelser/fælles aktiviteter 
Vi bruger rollelege   
Vi lærer børnene at lytte til andre og selv blive lyttet til 
Børnene lærer at tage hensyn til hinanden samt vente på tur 

Vi tager børnene med på biblioteket, på indkøb samt i kirke til jul 
Gennem rollespil 
Gennem brug af anti-mobbe projekt fra Maryfonden, hvor vi arbejder med at 
aflæse kropssprog/mimik 
Gennem sanglege 
Vi anerkender børnenes ret til at være glad/sur/ked af det, vise  
følelser, og hjælper dem godt  
igennem et evt. følelsesmæssige uvejr 
Vi hjælper børnene til at kunne sige til og fra og sætte ord på 
Vi guider børnene i at de gerne må vælge aktiviteter/lege til og fra 
Faste pladser til frokost, men selv bestemme pladser til  
formiddagsmaden 
I samlingstidspunkter søger personalet for taletid til alle, også til de 

børn som er tilbageholdende. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation og sprog 

 

 

 

 

 
Vi har fælles litterær referenceramme. Fælles kulturelle historier 
giver fælles  
sprog og fælles socialt univers. Bøger skaber viden og forståelse 
omkring andre kulturer 
og kulturelle forskelle, og udvider ordforrådet Bevidst indkøb og  
brug af bøger og fokus på det litterære sprog. 
Børnene deltager i samarbejde med det pædagogiske personale 
aktivt i udvælgelsen af bøger 
på biblioteket. 
Vi samarbejder også med kommunens tale/høre konsulenter, samt 
fys.-og ergoterapeuter, 
for sparring omkring børnenes kommunikative kompetencer 
 

Vores mål er:  
 

• at udvikle børnenes sprog gennem dagligdags aktiviteter 

• at der i dagligdagen arbejdes bevidst med sprogets mange nuancer: 
Det nonverbale sprog, talesprog, tegn, kropssprog, billedsprog og 
skriftsprog.  

• at børnene møder voksne, der forstår og anerkender dem, så de kan 
formidle egne følelser og behov  

• at støtte børnene til at bruge sproget hensigtsmæssigt og kunne tilpas-
se det til forskellige situationer  

• at sprogtovholderne fremlægger ideer til, hvordan den voksne kan sæt-
te fokus på systematisk sprogstimulering og -tilegnelse  

• at børnene oplever glæde ved at udtrykke sig og lader sig udfordre 



 

 

 

 

 

 

gennem forskellige genrer  

• at børnene udvikler nysgerrighed og interesse for bogstaver, tal, tegn 
og symboler  

• at 3-årige børn sprogvurderes for at imødekomme sproglige og ad-
færdsmæssige udfordringer.  

 
 
Det gør vi i praksis gennem:  
Daglig kommunikation samt afholdelse af samling i børnegrupper- 
ne. 
Vi er opmærksomme på børnenes mundmotorik 
Vi skaber trygge pædagogiske rammer, så børnene har mod på at bruge 
sproget, uanset hvilke udforinger de måtte have 
Vi arbejder i mindre grupper, så der skabes mere taletid til det enkelte barn, 
samtidig med det sker i trygge rammer sammen med en voksen og få andre 
børn på samme alder og udviklingstrin. 
Vi inddrager børnene i samtale, så de selv deltager aktivt. 
Vi leger og spiller forskellige spil med børnene 
Vi sætter ord på begreber og gøremål i dagligdagen  
Sætter ord på/små snakke omkring hvad vi møder på vores ture 
ude af huset 
Vi har sprogstimulering for de tosprogede børn. 
Vi har sprogstimulering for børn med sproglige udfordringer 
Børnene øver ved samling i at fortælle/vise noget på egen hånd 
Vi lærer børnene om sociale spilleregler som f.eks. vente på tur og lytte til 
andre. 
Vi (fortæller) genfortæller historier og eventyr med rekvisitter og kropssprog. 
Vi synger mange sange – fagte-sange 
Vi leger med rim og remser, som børnene ofte leger videre med i 
løbet af dagen. 
Vi bruger højtlæsning – herunder dialogisk læsning 
Vi bruger sprogposer 
Vi leger med vores mundmotorik; puster/suger (bl.a. sæbebobler), rækker 
tunge mm. 
Vi stimuleres kæber og tygge funktionen, ved at serverer store 
frugtstykker og gulerødder, til eftermiddagsmad 
Vi laver sjove ansigter i fællesskab. 
 
Det gør vi i praksis gennem: 
De voksne skal være gode rollemodeller, i forhold til at vise/aflæse 
kropssprog, mimik og tale og skabe rum og mulighed for at børne- 



 

 

 

 

 

 

ne kan udforske skriftsproget, samt blive nysgerrige  
på at få bogstav- og tal-kendskab. Samtidig er forældresam- 
arbejdet utroligt vigtigt i forhold til at lave fælles aftaler omkring  
barnets sproglige udvikling  
(udveksle ideer til øvelser og læsestof til Familien) 
Vi har plakater, hvor børnene kan se tal og bogstaver, hvilket de 
meget ofte øver sig i. 
Vi tegner og skriver med tilgængelige redskaber 
Vi arbejder med bogstavkendskab og deres lyde,  
Vi arbejder med skelnen af de forskellige sproglyde. 
Vi lytter til ord – hvilket bogstav starter de med, og hvor mange stavelser er 
der i ordet.  
Der arbejdes mere intensivt med førskolebørnene. 
Vi laver rollespil og spiller dukketeater for hinanden 
Vi bruger humor   
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Krop, sanser og bevægelse 

 

 

. 

 

Vores mål er:  
Børnene skal præsenteres for forskellige muligheder for sjov  
bevægelse både udendørs  
og indendørs. Udenfor har vi store Kasser med inspirerende sand- 
kasse ting som står ved  
sandkassen, så det er nemt at få fat i. Vi har et skur som indehold- 
er mange forskellige slags 
køretøj til børnene, som udfordrer og udvikler på hver sin måde. Vi har en 
bakke og klatretræer, som indbyder til at klatre, trille, samt rykke egne græn-
ser. Vi har klatremiljøer til de små og til de lidt større, så der er rig mulighed 
for at søge det næste udviklingstrin. Vores puderum bruges til både planlag-
te og spontane aktiviteter. Vi samarbejder med både fys.-og ergoterapeuter 
omkring vores børns kropslige og sanselige udvikling. Der er mulighed for at 
søge hjælpemidler, sparring samt timer til at støtte eventuelle motoriske ud-
fordringer. 

 
 

• at børnene oplever glæde ved, forståelse for og accept af deres egen 
krop  

• oplever glæden ved at være i bevægelse.  

• at børnene med alle sanser aktivt tilegner sig verdenen, og lærer gen-
nem planlagte aktiviteter 

• at barnet kender kroppens funktioner og udvikler respekt for egen og 
andres kropslige udfoldelser. 

• at børnene gennem bevægelsen udvikler motoriske færdigheder, fy-
sisk. psykisk og social styrke (robusthed)  



 

 

 

 

 

 

• At børnene gennem bevægelse får styrket deres selvværd og selvtillid.  

• at børnene præsenteres for sansemotoriske muligheder, der foreligger 
i naturen og årstiderne 

 
 
 
 
 
Det gør vi i praksis gennem: 
At benytte gymnastiksalen og dens redskaber 
Vi bruger legepladsen, samt naturen i og udenfor lokalområdet. Har cykel-
uger ca. to gange om året, hvor børnene medbringer egne cykler. Har sam-
ling dagligt med aktiviteter omkring krop og bevægelse. 
 
Vi laver redskabsbane, spiller med bolde og arrangerer andre former for fy-
sisk aktive lege. Børnene jubler, når vi går over i gymnastiksalen og leger, 
samt  
bruger dens redskaber. 
Vi bruger dagligt vores udfordrende legeplads, som giver børnene 
mulighed for at løbe, hoppe, klatre, kravle, trille ned ad bakke, 
gynge, cykle, grave, gå på ujævnt terræn samt øve balance og  
koordination.  
Vi synger bevægelsessange og leger bevægelsessanglege.  
Stimulerer følesansen gennem massage, tegner hinanden på  
ryggen osv. 
Finmotorikken styrkes ved hjælp af værkstedsaktiviteter og kreativitet.Vi gi-
ver i det daglige, mulighed for at klippe, klistre, tegne, sy, bygge med 
Lego, lege med dukker, perler, modellervoks osv. 
Derudover har vi også aktiviteter, hvor vi maler, fremstiller ting 
m.m. i det kreative værksted. 
Børnene har mulighed for at spille på børnecomputer. 
 
Det gør vi i praksis gennem:  
Kost, ernæring og personlig hygiejne, samt bruge de forskellige 
sanser 

 
Vi taler om sund, usund mad, madpakker. 
Vi lægger vægt på ro og skaber en hyggestund under spisningen 
som giver  
børnene bedre mulighed for at få spist madpakken. 
Børnene har faste pladser, for at undgå at nogle sidekammerater 



 

 

 

 

 

 

fravælges,  
derved får alle børn lige betingelser. Det giver mulighed for at  
skabe nye venskaber, når børnene får nye pladser ved bordet 
Ved den månedlige maddag deltager børnene gerne i tilberedning 
en af maden.  
Vi smager på mange forskellige ting, også selv om det ser anderledes ud, 
end det plejer. Vi smager sødt, surt, mildt, stærkt. 
Børnene lærer omkring håndhygiejne dvs. vaske hænder, pudse næse osv. 
Vi snakker med børnene om bakterier og regler for toiletbesøg og håndvask. 
Vi fornemmer forskellige dufte 
Føler: koldt-varmt, blødt-hårdt, vådt-tørt, let-tungt, højt-lavt 
Hører: højt-lavt, brumme, summe osv. 
Ser: farver, venner, ansigtsudtryk osv. 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Natur, udeliv og science 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

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

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

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

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

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vores mål er: 
▪ At børnene får erfaring og respekt for dyr planter, natur og miljø 

▪ At børnene udvikler lyst til og glæde ved at være i naturen, samt får vagt 
deres interesse og nysgerrighed for hvad naturen byder på omkring sci-
ence. 

▪ At børnene lærer om årets gang og de fire elementer, luft, jord og vand 

▪ At børnene får stimuleret og udviklet deres sanser 

 

Det gør vi i praksis gennem: 
Engagerede voksne vækker børnenes nysgerrighed ved at tilrettel 
ægge udendørs aktiviteter,  
således at de er tilpasset og så vidt muligt tilgodeser gruppen samt 



 

 

 

 

 

 

det enkelte barns behov.  
Det pædagogiske personale inddrager børnene i planlægningen, og 
undersøger om det er  
noget børnene interesserer sig for pt. De voksnes skal være nys- 
gerrige og undrende sammen med børnene. De voksne skal skabe 
rum og rammer for det 
nære samvær hvor der netop er tid og ro til at voksne og børn i 
mindre grupper, kan stille spørgsmål, undres og finde svar sam- 
men. 
 

 

Det pædagogiske personale holder pædagogiskmøde hver uge omkring 
hvad der skal arbejdes/lege med den kommende tid i de enkelte grupper. De 
voksne er delt op i 3 grupper. 2 voksne i Førskolegruppen, 2 voksne ved 
Trækfuglene, og 2 voksne ved Svaleungerne. 
 
Vi er meget ude at lege hver dag og tager på tur ud i naturen. Vi sanser na-
turen og er nysgerrige på de små ændringer i årstiderne, både omkring dyre-
livet, planter/træer samt vind og vejr.  
Vi besøger landbrug, ser de store maskiner arbejde, og oplever fodring af 
dyrene i staldene  
Vi leger på legepladsen, i skolegården, i haven, i skoven osv. hvor vi leger 
med områdes naturmaterialer 
Vi går på små ture i nærmiljøet, bækken, søen v. Hanne lise 
Vi tager ud i naturen hvor vi gennem leg videregiver viden om na- 
Tur, dyreliv og miljø som vi møder på vores vej, til børnene, og 
finder viden på nettet med børnene 
Vi deltager i Naturfredningsforeningens affaldsindsamling, rydder op i natu-
ren og afleverer selv affaldet på genbrugspladsen. De ældste børn hjælper 
med at sortere affaldet på genbrugsstationen, derved udvikler de en større 
forståelse for genbrug og bæredygtighed. 
Børnene bruger de store træer til at klatre i, og de voksne guider og opfordre 
til ”at turde” klatre eller klatre højere op 
Vi sanser ved at dufte/lugte, mærke, høre, smage og se ved alle 
årstider. f.eks smager vi på bøgens nye lækre blade, og på sneen 
Børnene hjælper med at finde pinde og tænde bål og lave mad på legeplad-
sen.  
Vi leger med former, størrelser og antal, som vi finder i naturen 
Bruger naturens materialer til små regnestykker, og stimulere børnenes tal-
forståelse  
Spiller spil, som natur banko, til gruppetid/samling 
Vi går ture i de store majsmarker, for at stimulere, rum retningssansen 



 

 

 

 

 

 

Vi arbejder med ”fra jord til bord”. I temauger indsamler vi årstidens afgrøder 
og bruger dem til forskelligt, så børnene bliver nysgerrig på hvad forskellige 
afgrøder kan bruges til og hvordan de smager hvis de kan spises. (brom-
bær/æblesaft) 
Vi indsamler naturens materialer eller får det af vores familier og laver plan-
cher og forskellige dekorationer 
Vi leger med naturmaterialer (kaste pind, bygge huler osv.) 
I bageugerne arbejder vi med mål/vægt og massefylde 
Vi måler højden på børnene i gruppen flere gange om året  
Øver os i at tælle voksne og børn til samling. 
  
  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 

 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

værdier.  

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

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

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

redskaber og medier. 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fælles-
skab 

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Vores mål er:  
 

• at børnene udvikler nysgerrighed, opmærksomhed og interesse for 
skabende processer, og har lyst til at deltage i udsmykning af Svaler-
eden. 

• at børnene oplever voksne, der støtter og guider dem i at eksperimen-
tere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af 
kulturelle udtryksformer, såsom musik, drama og kreative processer i 
fællesskabet med andre børn. Både i større eller mindre grupper. 

• at vække børnene interesse for, kultur, traditioner og vores kulturarv. 

• at børnene bliver bevidste om nærmiljø og rødder, samt oplever for-
skellige fælleskaber og mærker på egne krop, styrken i fællesskabet. 

• at skabe kulturelle og kreative aktivitet bl.a. med maling, musik, cd-
afspillere (historier og musik), udklædningstøj, samt være medskaben-



 

 

 

 

 

 

de til små teaterstykker 

• at alle børn er en del af Svaleredens traditioner. 

 
 

Det gør vi i praksis gennem: 
Danske traditioner/højtider.  
 
Vi introducerer alle børn for den danske kulturarv,  
da vi mener, det er vigtigt, at børn fra alle sociale lag får kendskab 
til de  
danske traditioner og højtider. Samtidig vil vi undersøge andre kul- 
turer, og være nysgerrige  
på andre kulturers baggrunde og traditioner. Vi vil se styrken i det 
vi har tilfælles og se styrken i det vi kan undres over og lære af  
hinanden særligt af andre kulturer. Mødet med andre kulturer og 
traditioner er med til at gøre børnene mere nysgerrige og bevidste  
om egen kultur og traditioner. 
 
Vi holder fødselsdag med sang, ”kagemand” og højt hurra, hvis fødsels-
dagsbarnet ønsker det. 
Vi slår katten af tønden til fastelavn, hvor alle, der har lyst, er klædt ud. 
Vi laver mad af årstidens grøntsager, frugter og bær, som mange også har 
lyst til at smage på.  

Vi pynter til højtider og laver aktiviteter  

Vi går i kirke til jul, hvor vi hører juleevangeliet og synger salmer og sange. 
Vi laver/spiser traditionsrig mad sammen med børnene (æbleskiver, faste-
lavnsboller, risengrød osv.) 
Vi læser traditionsrelevante historier ved højtiderne, hvor børnene lig-
ger/sidder lyttende omkring. 
Vi synger gamle sange, leger sanglege og lærer også nye sange også på 
andre sprog 
Vi har temauger hvor vi arbejder med andre lande og kulturer. Familier fra 
andre kulturer inviteres til at komme og lave mad og evt. fortælle om deres 
traditioner og kultur.  
 
Når muligheden byder sig, tager vi på udflugt, på museum, teaterture, samt 
på biblioteket. 
Vi deler ofte grupperne op i mindre grupper, for at skabe mindre fællesska-
ber. Der skabes nye venskaber, samtidig er der større mulighed for at inklu-
derer børn som står uden for fællesskabet.  



 

 

 

 

 

 

Opfordre til små spontane teaterstykker 
Bruger ”fortællekasser” samt læser mange små historier og eventyr 
 
Det gør vi i praksis gennem: 

Svaleredens traditioner 
 
Svalereden har vi et tæt samarbejde med vores familier i Svalereden. Alle 
familier har mulighed for at deltage i Svaleredens dagligdag og fællesskab. 
Har man lyst til at involvere sig lidt mere er det mulig at stille op til valg til be-
styrelsen og gennem Svaleredens bestyrelse, er der mulighed for at have 
indflydelse på planlægningen af dagligdagen i Svalereden. 
 
Vi har en gang om året besøg af bedsteforældre/god voksenven til hyggedag 
i Svalereden. 
I december får vi besøg af nissedukkerne, Julius, Juliane og Julle, som på 
skift tager med børnene hjem og sover en nat. Der medfølger en dagbog, 
hvor nisserne fortæller om sine oplevelser sammen med det enkelte barn. 
Næste dag beretter barnet glædes spændt om de ting, de har lavet sammen. 
Vi har juletræer, som børnene laver pynt til. Inden juleferien danser vi rundt 
om træet, hvor julemanden kommer på besøg med godteposer til alle. 
Børnene laver gaver til fødselsdag og jul. 
Børnene har i dagligdagen adgang til materialer og redskaber, tegne -og ma-
le redskaber, saks osv.   
Vi maler tønder til fastelavn også til idrætsforeningen i lokalområdet og slår 
katten af tønden. 
Vi får besøg af påskeharen. Vi gemmer chokoladeæg rundt omkring, som 
børnene finder.  
Vi afholder familieaften og arbejdsaften med arbejde og sjove lege for hele 
familien samt fællesspisning. 
Månedligt besøg af de lokale dagplejere samt hjemmegående forældre og 
deres børn 
Ser børneteater på Ølgod skole, Ølgod kristne friskole samt på kulturhuset 
Børnene må holde fødselsdag for gruppen i hjemmet 1 gang om året 
Vi fejrer Svaleredens fødselsdag 1/8. 
   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Evalueringskultur 

 
 

 

 

 

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

giske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løben-

de opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Vores pædagogiske praksis bliver evalueret på gruppemøder, p. møder, 
samt pædagogiske dage. Derudover søger vi at skabe en kultur for at afsæt-
te den nødvendige til at implementere evalueringen i vores pædagogiske 
praksis i dagligdagen. F.eks. v. afholdelse af miniklub skal der tages højde 
for tid til forberedelse inden, samt tid til en evaluering af forløbet umiddelbart 
efter. Personalet har adgang til evalueringsskemaer og lign. Evalueringsre-
sultaterne gennemgås på gruppemøderne, samt efter behov på vores fælles 
p-møde. 

Vi evaluerer på gruppemøder og på p-møderne men evalueringen foregår 
også i daglig dagen. Vi vægter at stille vi åbne og positive spørgsmål til hin-
andens arbejde, anerkende og rose for at vi kan lære af hinanden. I situatio-
ner, som opstår i løbet af dagligdagen, taler vi efterfølgende kort om hvordan 
udfordringen/ blev taklet, uanset om den har af positiv eller negativ karakter. 
På den måde skabes muligheden for at personalet kommer godt ud på den 
anden side af en evt. episode eller bliver anerkendt lige der hvor det er aktu-
elt. Ved behov evalueres der yderligere på hændelsen på et aftalt tidspunkt. 
Eller bliver delagtig gjort på først kommende p-møde 

 

Med den nye styrkede læreplan har vi en intention om at have materialet på 
som punkt på vores P-møder, Dels for at bruge materialet i det daglige ar-



 

 

 

 

 

 

bejde, så alle medarbejdere får ejerskab af vores intentioner, omkring det 
pædagogiske arbejde i svalereden, men det giver os også mulighed for at 
holde De styrkede læreplaner løbende ajour. Nye medarbejdere præsente-
res for vores styrkede læreplaner, ved ansættelse, og har bliver i højere grad 
en del af vores læreplans kultur, nå den kommer på dagsorden til vores p-
møder. 

En større evaluering at de styrkede læreplaner vil foregå på en pædagogiske 
dag, som et fast punkt af dagsordenen hvert andet år. 

 

Svalereden juni 2020 

 

 

 

 

 


