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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan
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Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske
grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens
overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og
bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer
og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den
pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske
læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste
side i skabelonen er der yderligere information om relevante inspirationsmaterialer.
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Indledning
Daginstitutionen Rosenåen skal først og fremmest være et rart sted for børnene at være.
Et sted hvor børnene føler sig trygge og trives. Alle børn i Rosenåen har ret til at være i
udvikling, forandring og inkluderet i fællesskabet.
Rosenåen består af tre afdelinger, Anemonen, Syrenen og Violen med en daglig
pædagogisk leder i hver afdeling og en overordnet dagtilbudsleder. De tre afdelinger er
små dagtilbud med mellem 50-70 børn afhængigt af afdeling. I en af vores afdelinger har
vi et specialtilbud tilknyttet, som er en del af dagtilbuddets almene hverdag.
Anemonen har tre grupper med børn i alderen 0-6 år på samme stue. Dem kalder vi
familiegrupper, og har været opdelt på den måde i over 20 år. I Anemonen ser vi mange
fordele ved at være opdelt på denne måde, hvor fx de små lærer af de store, mens de
store lærer at tage hensyn til de små. Det giver mulighed for børnene både at lege opad
og nedad, og har man ingen søskende hjemme, giver det læring omkring det at skulle dele
med nogen, der enten er større eller mindre end sig selv.
Violen har fire grupper, to børnehavegrupper, en vuggestuegruppe og et specialtilbud.
Violen ligger i to plan med en børnehavegruppe på hvert plan. Der lægges vægt på de
sociale relationer, og der er derfor et stort samarbejde imellem de to børnehavegrupper for
at sikre, at alle børn har gode venner, også på tværs af stuerne. Specialtilbuddet
samarbejder ligeledes med de almene grupper for at sikre gode legerelationer samt
rollemodeller til at spejle sig i. I vuggestuen lægges der stor vægt på tryghed, omsorg og
nærvær for at sikre, at de mindste børn får den bedste start på institutionslivet.
Syrenen har ligeledes fire grupper, to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper. Syrenen
er en 2-plans villa og Glostrup Kommunes ældste institution. I stueetagen har vi to
vuggestuegrupper og en børnehavegruppe, og på 1. sal har vi en børnehavegruppe.
Vi arbejder på tværs af stuerne for at styrke fællesskabsfølelsen og for at skabe de bedste
forudsætninger for, at alle børnene kan danne venskaber på tværs af stuerne.
Vi ligger fysisk adskilt, men har et tæt samarbejde afdelingerne imellem. Det er vigtigt, at
alle tre afdelinger føler, at de er en del af Rosenåen, så derfor har vi refleksionsmøder på
tværs, samt laver forskellige børneaktiviteter på tværs.

Lovgrundlaget for det pædagogiske arbejde
Den lokale pædagogiske læreplan for Rosenåen tager sit udspring i den pædagogiske
ramme, der er for dagtilbudsområdet samt Glostrup Kommunes mål og rammer.
Alle dagtilbud skal arbejde ud fra:
Børnekonventionen, der sikrer, at alle børn har rettigheder – ligesom voksne. Reglerne
skal sikre, at børn og unge har det godt.
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Dagtilbudsloven, som skal sikre, at alle dagtilbud arbejder med børns læring ud fra en
landsdækkende pædagogisk ramme – Den styrkede pædagogiske læreplan.
Den styrkede pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles
pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål
for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. Rammen for
at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er
udfoldet i publikationen; Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold.
Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske
læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

Glostrups mål/ramme for det pædagogiske arbejde er:
I Glostrup er der udarbejdet en række dokumenter, der skal opkvalificere det pædagogiske
arbejde yderligere i dagtilbuddene.
Børne- og ungepolitik: Politiske visioner om et godt børne- og ungdomsliv i Glostrup,
udarbejdet af børne- og skoleudvalget i 2014.
Børne- og ungesyn: Børne- og ungesynet er udarbejdet i 2013 i et samarbejde mellem en
række medarbejdere i Center for Familie og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og
Skole.
Mestring og udfoldelse: Organisationen skal sikre, at der sættes en ramme, som gør, at
det giver mest mulig mening og værdi for borgerne, til at kunne mestre eget liv, samt
udfolde deres potentiale. Udarbejdet af Direktionen 2014.
Inklusionsstrategien Øget inklusion – et fælles ansvar. Glostrup Kommune ønsker, at flest
mulige børn og unge forbliver en del af fællesskabet, udarbejdet af kommunen i 2013.
CBUF-kvalitetsmål, som bygger på EPPSE-projektet, der viser, hvad der skal til for at opnå
god kvalitet i dagtilbud. Kvalitetsmålene er udarbejdet i 2017 af CBUF og er følgende:
1. Der er et forpligtende ligeværdigt og dialogisk forældresamarbejde, hvor der
samarbejdes om børnenes trivsel, læring og udvikling og de fællesskaber, barnet
indgår i.
2. Der er nærværende pædagogiske interaktioner, hvor de voksne følger børnenes
spor, og børnene udfordres passende i forhold til den nærmeste udviklingszone.
3. Der skabes læringsrum i rutinerne og i den tid, der ligger udenfor de planlagte
pædagogiske aktiviteter.
Fælles børn - fælles ansvar – Glostrup Kommune ønsker, at så mange børn og unge som
muligt bliver ved med at være en del af fællesskabet lokalt – blandt andet fordi forskningen
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på området viser, at børn og unge lærer og udvikler sig bedst i almene tilbud. Fælles børn
– fælles ansvar har otte fokusområder; Økonomi, Brug af data, Visitation og re-visitation,
Fælles sprog og metode, Styrkelse af forældresamarbejdet, Organisering af indsatsviften
for den tidlige og forebyggende indsats, Overgange, Læringsmiljøer. Udarbejdet i 2019 af
CBUF.
Dertil er der kommet en sundhedsdiskurs grundet udbruddet af corona (COVID-19), som vi
fremover skal medtænke i det pædagogiske arbejde.
Ovenstående skaber en samlet ramme på vores område og har indflydelse på den lokale
pædagogiske læreplan i Rosenåen.

Rosenåens vision
I Rosenåen har vi på baggrund af ovenstående udarbejdet vores vision og mål, som skal
være gældende i de næste to år, hvor læreplanen er aktuel. Vores læreplan vil være et
aktivt arbejdsredskab, som vi løbende vil evaluere og justere.
Rosenåens vision er at understøtte alle børns muligheder for at udvikle sig til livsduelige
mennesker. Vi vil løbende evaluere vores vision ud fra tre opstillede mål, som er følgende:

1. Vi styrker børns trivsel. Læring, udvikling og dannelse med forældrene i et
sparrings- og dialogbaseret samarbejde.
2. Vi vil højne dagtilbuddets kvalitet ved at arbejde med en systematisk
evalueringskultur.
3. Vi vil gennem den styrkede pædagogiske læreplan understøtte barnets
livsduelighed, så de udvikler sig så meget, de kan, ud fra eget potentiale.
Hvordan vi evaluerer de tre mål, bliver nærmere uddybet under afsnittet evalueringskultur.

Hvordan vil man kunne få øje på vores vision og mål for Rosenåen?
Igennem arbejdet med den pædagogiske læreplan de sidste par år er noget af det, vi har
haft særlig fokus i Rosenåen, været arbejdet med børns dannelse, rum og læring,
hverdagslæring samt kvalitetsløft ud fra EPPSE-projektets tegn på høj kvalitet i dagtilbud.
Vi har været særligt optaget af arbejdet med læringsmiljøer, leg og dannelse, hvor vi
bevidst har arbejdet med den voksnes position i legen. Hvordan man som voksen kan gå
foran, ved siden af og bagved og derved understøtte legen – bl.a. når den er ved at gå i
stå – samt hvordan vi særligt kan tilbyde os selv og komme med input til udvikling af legen.
I denne proces har vi fået øje på, hvor svært det kan være for nogle voksne at være endnu
mere deltagende på en ny og mere aktiv måde i børnenes lege. Vi ser på nuværende
tidspunkt flere voksne, som er deltagende, men vi skal fortsat øve os på at indgå i legen
med et børneperspektiv.
I den periode, hvor vi har været nødsaget til at dele os op i mindre grupper, grundet
sundhedsmyndighedernes anbefalinger på dagtilbudsområdet i forbindelse med Covid-19,
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har vi fået øje på, at forstyrrelser er medårsag til, at vi i legen bliver uopmærksomme og
mister fokus på legen. Men ved, at vi i perioden ikke måtte gå ind i hinandens zoner, er
forstyrrelserne blevet begrænset i et så stort omfang, at det har gjort, at både børn og
voksne kan blive i legen i længere tid og holde fokus. Fremadrettet skal vi som personale
være meget opmærksom på ikke at forstyrre hinanden i aktiviteter og leg, og samtidig
have øje for at beskytte lege, så både børn og voksne kan fordybe sig i legen. Vi er
ligeledes opmærksomme på, at børns manglende mulighed for at børnene kan lege på
tværs af grupperne, kan medføre fattige legerelations-muligheder, og derfor justeres der
løbende i grupperne. Derudover oplever vi, at det for nogle børn har skabt en mere
forudsigelighed og ro, da rammerne for hvem man kan lege med, samt hvilke voksne der
er til rådighed, er tydelig.
Den gode stemning er noget af det, som er særligt for Rosenåen, både voksne og børn
imellem, men også børn og børn og personalerne imellem. De voksne bruger deres mimik
og toneleje til at skabe den gode stemning, og børnene bliver mødt af smil og glade
voksne, som synes, at alle børn har værdi.
De voksne er i børnehøjde, de har øjenkontakt. De voksne lytter til og anerkender
børnenes perspektiv, og efterkommer så vidt muligt børnenes ønsker. Børnene møder
nærværende voksne, der er lyttende i samspillet med børnene. Alt dette tilsammen er
medvirkende til den gode stemning i Rosenåen.
Forældrene fra forældrebestyrelsen siger om den gode stemning:
”Inkluderende voksne giver tryghed, der bliver fx sagt godmorgen til alle”.
”Personalet er nærværende og begejstret fra start af. Der er tålmodige og lyttende
voksne”.
”Kan fornemme der er en god stemning – personalet taler i øjenhøjde og udviser overskud
og er nemme at tale med”.
”Ledelsen er imødekommende”.
”Det er nemt for børnene, at personalet er tilgængeligt”.
”Der er plads til leg og frihed”.
”Personalet lægger mærke til, om der er sket noget nyt, fx om børn eller forældre har fået
en ny trøje eller fået klippet håret”.

Opkvalificering af personalet
I Rosenåen har vi haft fokus på at få opkvalificeret vores personaler, som vi har fået gjort
igennem oplæg fra forskellige fagpersoner. Vi har haft et oplæg om:
”Inklusion af børn i udsatte positioner” ved forsker Bent Madsen og Charlotte Brøndsted,
2016
”Anerkendende følgeskab” ved Maja Haslebo, 2017
”It og digitalisering” ved Frank Støvlebæk, 2017
”Leg og dannelse og dens betydning for læringsmiljøer” ved faglig konsulent Pernille
Venbjerg, 2018
”Rummets opbygning og inddeling og dets betydning for læringsmiljøet” ved konsulent
Susanne Staffeldt og forsker Charlotte Ringsmose, 2018
”Hverdagslæring og dens betydning for læringsmiljøet” ved forsker Søren Smidt, 2018
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”Tryg tilknytning i dagtilbud” ved psykolog Johanne Smith-Nielsen, 2019
”Systemisk tænkning” ved Tacha Elung fra Systemisk Consult, 2019
”Sprogtilegnelse gennem sprogtrappen” ved logopæd Mie Bierrings, 2020
”Sanseintegration, sansemotorik, arousalregulering og børns behov for gode samspil og
sund tilknytning” ved børneergoterapeut Connie Nissen, 2020
Derudover har vi interne præsentationer af;
”CBUFs kvalitetsmål” af ledelsen, 2017
”Mini-motorik” ved bevægelseskonsulent Daniel Bundsgaard, 2018
”Evaluering og indsamling af small data” af ledelsen, 2018
”Anvendelse af didaktisk handleplan” ved ledelsen, 2018
”Evaluering i dagtilbud” ved de faglige fyrtårne, 2019
”ICDP og Marte Meo” ved pædagogiske vejledere samt ledelsen.
Viden i sig selv forandrer ikke praksis. Vi lægger stor vægt på at implementere dette i
praksis, ved at ledelsen er med i det refleksive rum, og vi sammen udarbejder didaktiske
handleplaner som styrringsredskab for den pædagogiske praksis.
For personalet har vi indført ”walk and talk”, der er et refleksionssparringsrum mellem
leder og medarbejder.
To personaler fra hver afdeling er blevet introduceret for den styrkede pædagogiske
læreplan på 3 læringsdage og er husenes pædagogiske fyrtårne.
Vi har tre sprogpædagoger, en i hver afdeling, der alle har gennemført
sprogpædagoguddannelsen.
Derudover uddannes specialpædagogerne løbende med diverse relevante moduler i
diplom.
I ledelsen har vi to personer, der har et diplom i ledelse, og to andre ledere er i gang med
diplom i ledelse. En leder er uddannet Marte Meo-terapeut, mens en leder har gennemført
ICDP-uddannelsen.

I kommende afsnit vil de enkelte områder i den styrkede pædagogiske læreplan blive
uddybet, så den tager form som Rosenåens lokale læreplan.
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Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk
grundlag”.
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være
kendetegnende 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
aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

▪

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det
pædagogiske personale sætter rammerne for.

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
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▪

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
understøtte 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

Børnesyn
Rosenåen skal først og fremmest være et rart sted at være, et sted hvor alle børn og
forældre føler sig velkomne, trygge og trives. Alle børn i Rosenåen har ret til at være i
udvikling, forandring og inkluderet i fællesskabet. Barndommen har værdighed i sig selv,
og det vi arbejder med på kort sigt, påvirker barnet på lang sigt. Vi tænker, at børn altid
gør det bedste de kan ud fra deres potentiale.
I praksis betyder det, at vi lægger stor vægt på gode relationer, da trivsel, udvikling,
læring, samarbejde og dannelse sker igennem relationer. Vi har fokus på det enkelte barn
i fællesskabet og rammerne rundt om barnet. Vi tænker barnets måde at være på i
verden som en del af en helhed. Vi forsøger at gribe børnene og hinanden i at gøre det,
der virker, det som giver venskaber, udvikling og glæde igennem positiv rammesætning
af de voksne.
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Dannelse og børneperspektiv
Barnets dannelsesproces sker igennem hele dagen, da der opstår mange situationer i det
sociale fællesskab, hvor børnene skal træffe beslutninger om, hvad der er
hensigtsmæssigt for en selv og fællesskabet i forskellige situationer. Barnet arbejder med
elementet dannelse i alle rutinesituationer såsom: afleveringssituationer, spisesituationer,
i den frie leg og under planlagte aktiviteter. Ved at deltage aktivt, prøve sig selv af og få
respons i samspillet med andre danner barnet et billede af ”hvem er jeg alene” og “hvem
er jeg sammen med andre”.
Vores læringsblomst omkring borddækning er et eksempel herpå:

Børnene spejler sig i de voksnes handlinger, og vi har derfor en vigtig rolle i forhold til at
fremstå som et godt eksempel. Når børnene spejler sig i os, lærer de fx, hvordan vi
regulerer os, og hvordan vi møder andre mennesker. At begå sig i det offentlige rum er
også en del af børns dannelse, fx hvordan begår man sig på biblioteker, museer, i bussen
osv. Her er det vigtigt, at vi som voksne understøtter og guider børnene.
Fx når vores førskole-gruppe tager på tur, benytter de ofte offentlige transportmidler og
tager ind til fx Rundetårn. Her er der læring i både at begå sig i et tog, være stille samt
holde tilbage for andre. Men også gå på gader, hvor der er mange mennesker, hvor
børnene skal have fokus på den gruppe, de er en del af. Derudover få en kulturel
oplevelse i form af Rundetårn.
Det er igennem relationen til børnene, at det pædagogiske personale kan skabe nogle
rum, så børnene får en succesoplevelse. Her kan vi underbygge deres kompetencer, og
vi sætter ord på det, der sker, og samtidig med at følge deres spor og det, de er optaget
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af. Børn bliver kompetente til at mærke efter, ved hvad de vil, og hvordan de kan bidrage
til fællesskabet på en konstruktiv måde, ved at de voksne sætter ord på barnets egne og
andres intentioner.
Vi justerer hele tiden vores praksis ud fra hvad børnene har brug for, det har vi fx gjort
ved at arbejde målrettet med overgangen fra legepladsen til garderoben, til at skulle
vaske hænder for at komme ind til selve frokosten på stuen. I stedet for at vi alle gik ind
på en gang, går vi nu ind i mindre grupper sammen med en voksen, og den voksne
guider børnene trinvist til, hvad de skal nu, og hvad de skal efterfølgende. Dette har skabt
større ro og forudsigelighed og mere selvstændige børn i denne overgang. Derudover har
nogle grupper også arbejdet med visuel understøttelse i form af ventefødder på
badeværelset.
Derudover justeres praksis også ift. børns medbestemmelse i hverdagen, det kan fx
være: Hvad skal vi have at spise til fællesspisning, har jeg lyst til at lege inde eller ude i
dag, vil jeg være med i en leg/aktivitet lige nu mm. Medbestemmelse kan også komme i
dialogen med den voksne, hvis barnet giver udtryk for noget andet end det planlagte eller
bare er spontant, og den voksne vælger at følge barnets perspektiv, hvis dette er muligt.
Det er samtidig vigtigt, at vi rummer børnenes følelser og understøtter dem. Vi sætter ord
på børnenes følelser, både de rare og mindre rare, for at hjælpe børnene til en større
følelsesmæssig bevidsthed, fx at kunne mærke sig selv og ruste dem til at blive mere
følelsesmæssige robuste. Det gør vi blandt andet ved at sige:
”Du smiler, du bliver glad, kan jeg se”
”Du græder, du ser ked ud af det”
”Av, du slog dig, kom, jeg trøster dig”
”Jeg kan godt se, at du ikke har lyst til at stoppe legen, du kan lige lege færdigt, så
kommer jeg tilbage til dig om lidt”
”Øv, jeg kan godt se, at du ikke vil tage flyverdragten på lige nu, den driller dig, kom, jeg
hjælper dig”
”Hold da op du blev forskrækket, han kom til at cykle så tæt på dig, det kunne du ikke
lide”
”Du griner, det er sjovt at danse med gode venner”
Gennem oplægget af Søren Smidt om hverdagslæring blev vi bekræftet i, at læring og
dannelse sker hele dagen igennem. Derfor arbejder Rosenåen rigtig meget med de små
ting, der sker i en garderobesituation, hvor barnet selv skal tage sko på, mens personalet
er tæt på, og hjælper i det omfang der er nødvendigt, for at barnet senere kan mestre den
handling. Men også i afleverings- og hente-situationer eller når der skal spises frokost,
eller når man ikke har nogen at lege med og har brug for hjælp til at blive en del af
fællesskabet. Det skaber selvtillid og senere selvværd, at vi gennem relationen og
tilstedeværelsen kan hjælpe barnet på vej i deres dannelsesfase og den følelsesmæssige
robusthed.
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Forældrebestyrelsen nævner følgende ift. Dannelse og børneperspektiv
-

Hvis man som forældre er bedre informeret om, hvad der sker på stuen, kan man
bedre støtte op derhjemme omkring tiltag.

-

Se os selv som rollemodeller, fx når vi møder andre forældre om morgenen, fx
sige hej til hinanden.

-

Man får en masse viden ved at møde op til forældremøderne og være en del af
bestyrelsen.

Leg og børnefællesskaber
Børn kan igennem leg blive en del af et eller flere børnefællesskaber. Igennem samspillet
med andre børn kan vi styrke børnenes selvværd og tro på sig selv. For at understøtte
børnenes deltagelsesmuligheder ind i fællesskaberne arbejder vi i Rosenåen med at
sætte ord på børnenes ønsker/intentioner og følelser - alt sammen med inspiration fra
Marte Meo og ICDP. Børn rummer mange store følelser, der kan være svære at forstå.
Her har vi som pædagogisk personale et særligt ansvar i at sætte ord på de følelser,
samt de ting barnet ikke selv kan klare endnu. Når vi som pædagogisk personale er gode
til dette, understøtter vi børnenes selvforståelse og selvværd, samt understøtter deres
kommunikation, så de bliver kompetente til at mærke efter, hvad de vil og ikke vil. Det
giver dem flere forudsætninger for at bidrage ind i fællesskabet. Vi er samtidig
opmærksomme på at sørge for, at børn der kan have svært ved at lege, bliver støttet ind i
legen, ved at vi som voksne er deltagende i lege, hvor vi nogle gange går foran, andre
gange ved siden af, og endeligt bagved, afhængig af barnets udvikling i legefællesskabet.
Vi understøtter legen der hvor den er ved at gå i stå, ved at tilbyde os selv og at komme
med input til udvikling af legen, så den kan bestå og samtidig udvikle sig. Vi hopper med
på børnenes fantasi. Vi er en tydelig rollemodel. Vi skaber rum til den sproglige udvikling
og er den afventende og fleksible voksne. Samtidig giver vi børnene plads til spontan leg
og skaber ramme for god leg, herunder udvikling af legekompetencer hos det enkelte
barn, samt vi tager højde for at skabe legefællesskaber i grupper.

I deres dannelsesproces arbejder personalet også med ind- og udgangsstrategier i
legefællesskabet. Børn der ofte får nej til en leg, har brug for at få en anden strategi, end
at sige ”må jeg være med”. Her guider den voksne fx barnet i og siger: ”Jonas, du kan
bage kager til butikken”. Det er også vigtigt, at børn siger til dem, de leger med, at de er
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færdige med at lege. For ellers kan Ella pludselig stå helt alene - uden at vide, at legen er
slut. Her er det også vigtigt, at den voksne guider børn til udgangsstrategier.

Læring
I Rosenåen skal der være plads til nysgerrighed og at børnene udforsker verden med
krop og sanser.
Et eksempel på, hvordan barnet lærer igennem sanserne:
”En dreng på 2 år begyndte at eksperimentere med, hvor meget sand han kunne have
inden under sin bluse. Han fyldte sand ind under blusen, og der kunne være rigtig meget,
og her sad han så med alt det sand på maven. Dette gjorde han hver dag, han kom på
legepladsen i ca. 14 dage. Derefter begyndte han at tage sand op i en spand og hælde
det over i en anden spand. Herefter begyndte det at blive spændende med vand og
hvordan det løb”.
Det er en vigtig del af vores pædagogiske tilbud, at vi støtter op omkring sansestimulering
og sanseintegration. Børn opfatter og begriber verden via deres krop, nysgerrighed og
sanser, som er med til at udvikle barnets motorik og automatisering af bevægelser. Det
har stor betydning for mestringen af læsning, skrivning og adfærd på sigt. Børn sanser
oplevelser og meninger skabes direkte fra sansningerne, og derfor ser vi det vigtigt, at
barnet har mulighed for dette, øver barnet i det, og vi ikke bremser barnet, når de
udforsker verden gennem sanserne.

Som personale er det betydningsfuldt for børnenes muligheder for at lære, at der er
trygge rammer og imødekommende voksne, der skaber en god stemning, både over for
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børn, forældre og personale. Personalet skal indrette det fysiske miljø, så det giver
børnene mulighed for at udvikle, udforske med fantasifulde lege, entusiasme,
nysgerrighed og rummelighed.
Børnene skal have mulighed for at spørge de voksne og undre sig sammen med de
voksne. Vi skal udforske og gå på opdagelse sammen med børnene og følge deres spor.
I tiden med corona er indretning af det fysiske læringsmiljø begrænset på legetøj, og
derfor stiller det en særlig opgave til vores pædagogiske personale, der skal være
udviklende uden særlige mange former for materialer. Det skyldes det store fokus på
rengøring og hygiejne, der er sendt ud fra Sundhedsstyrelsen. Dette kræver, at vi fortsat i
vores læringsmiljø udvikler børnene gennem imødekommende voksne og den gode
stemning, der gør det muligt for børnene fortsat at finde energi og lyst til at være
nysgerrig på verden.
De voksne skal altid møde, opmuntre og udfordre barnet ift. dets nærmeste
udviklingszone. Læringen sker i forskellige miljøer og gennem forskellige metoder. Vi skal
lære
børnene, at det er okay at lave fejl, og vi anvender ofte det at sige ”pyt, det går nok”.
Børnene lærer gennem relationen til de voksne. Fx er det de voksne, der guider og
understøtter børns læring, så de kan blive så dygtige de kan og blive til livsduelige
individer, der på sigt mestrer egne potentialer.
For børnene er det også vigtigt de lærer at acceptere forskelligheder, udviser empati og
rummelighed og tålmodighed over for andre mennesker. Vi gør alle det bedste, vi kan, og
vi øver os alle i at blive bedre, både børn og voksne. Her ser vi også en værdi i at
børnene lærer at hjælpe andre børn.

Børns læring understøttes igennem et dialogbaseret samarbejde mellem hjem og
dagtilbud. I Rosenåen er det betydningsfuldt at have et godt samarbejde med forældrene
omkring det enkelte barns udvikling, trivsel og læring.
I vores læringsmiljø ønsker vi, at børnene styrkes i deres kompetence til at mestre
forhandlinger, kunne behovsudsætte egne interesser, vente på tur, have mod på at
udforske og eksperimentere og prøve nyt. Derudover styrkes selvværdet og evnen til at
byde ind fællesskaber samt at blive selvstændig og selvhjulpen.
Børnene skal i vores læringsmiljø have muligheder for at lære nye ting, og gennem vores
trygge rammer bliver det en mulighed.
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Pædagogisk læringsmiljø

I Rosenåen har vi et særligt fokus på hverdagslæring, da rutinerne optager mindst
halvdelen af børnenes dag i dagtilbuddet. Vi ser, at der i rutinerne er en vigtig
pædagogisk udviklingsopgave, hvor børnene har mulighed for at lære mange
færdigheder og sociale kompetencer. Rutiner bliver derved ikke noget, der blot skal
overstås eller ses som en overgang til noget andet. Rutinerne bliver en del af
læringsmiljøet, og herigennem udvikles en evaluerende praksis for at højne kvalitet i
hverdagsrutinerne. Rutinerne er fx omkring bleskift, måltidet, af- og påklædning i
garderoben.
Et eksempel fra hverdagsrutinen med bleskift kunne være, at der er to børn på WC´et ad
gangen, der igennem vejledning og trinvis guidning fra personalet selv tager tøjet og
bleen af, tisser på toilettet mm. Barnet får hjælp ved behov. Det pædagogiske personale
sætter ord på børnene over for hinanden, så de kan spejle sig i hinanden. Den voksne
giver sig god tid, er nærværende og i øjenhøjde med børnene.

Igennem hverdagslæringen har vi også et særligt fokus på de daglige dialoger med
barnet, hvor den voksne er opmærksom og følger barnets engagement og giver liv til ny
undren. Vi skal være med til at udvikle deres kreativitet og sprogudvikling, og derfor skal
vi være tilgængelig og nærværende både i omsorg, leg, kreativitet og sprogudvikling. Det
at det enkelte barn får oplevelsen af/erfaringer med selv at kunne mestre små
hverdagssituationer styrker selvværdet og er en vigtig del af dannelsesrejsen for barnet.
Det er vigtigt, at de børn der går i Rosenåen oplever, at det er rart at gå i dagtilbud, og at
de oplever, at de bliver mødt med smil og varme af personalet, samt muligheden for at
udvikle sig som livsduelige individer med medbestemmelse. Dvs. at det pædagogiske
personale skal skabe tryghed og tillid i relationerne til børnene. Børnene skal mærke, at
de voksne omkring dem er nærværende og nysgerrige på deres oplevelser, synspunkter
og intentioner. Det pædagogiske personale skal også være opmærksom på, at børn ikke
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altid lærer af det der er planlagt af den voksne, men ofte gennem det, der er meningsfuldt
for dem – Barnets spor.

Samarbejde med forældre om børns læring

I Rosenåen ser vi det særligt vigtigt at have et forældresamarbejde, der bygger på dialog,
tillid og respekt over for hinanden. Når vi får skabt dialog, tillid og respekt, kan vi sammen
skabe de bedste betingelser for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi ønsker
at etablere denne dialog og tillid allerede inden barnet bliver tilknyttet dagtilbuddet, ved at
tilbyde en samtale med forældrene, hvor der er tid til at have en dialog omkring deres
barn i rolige omgivelser, således at vi får dannet en tidlig relation til hinanden. I en af
afdelingerne tilbyder vi at komme på hjemmebesøg inden opstart i dagtilbuddet. Dette har
været en stor succes for både forældre og personale, da begge parter har fået kendskab
til hinanden og derved nemmere at kunne aflevere sit barn til dagtilbuddet.
En forælder fortæller, at hun har prøvet begge former for opstart i dagtilbud, hvor man
ikke har mødt personalet inden opstart, og et hvor de mødte personalet inden opstart.
Hendes oplevelse var, at hun ved anden opstart havde en helt anden positiv oplevelse,
da hun fik indtrykket af, at hun havde tid til at fortælle om sit barn og fået et bedre
kendskab til personalet, da de havde haft en time sammen. Ved tidligere opstart var der
ikke samme tid og opmærksomhed, da pædagogens fokus var nødt til at ligge forskellige
steder og ikke kun omkring forældrene og deres barn.
I en anden afdeling tilbydes ligeledes et møde inden opstart i dagtilbuddet.
I begge afdelinger tages der udgangspunkt i et spørgeskema, hvorigennem der
udveksles viden omkring selve dagtilbuddets hverdag og den relevante viden omkring
familien og barnet.
I Rosenåen har det betydning for barnet, at vi allerede i opstartsfasen får et tillidsfuldt
samarbejde med forældrene. I de tilfælde, hvor vi tænker, at der er behov for at lave en
tidlig indsats for barnet, har vi formået at oparbejde et samarbejde, hvor forældrene ser,
at vores ønske er at gøre det bedste for deres barn og dets udviklingsmuligheder. Vi
ønsker ikke, at forældrene skal gå med en fornemmelse af, at de ikke er gode nok
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forældre. Vi ønsker at udvikle på de potentialer barnet har, og her har nogle børn brug
for, vi gør noget ekstra.
Som forældre i Rosenåen kan man have indflydelse på dagtilbuddet på flere områder. Vi
har en forældrebestyrelse med repræsentanter fra hver afdeling. Forældrebestyrelsen har
indflydelse på de præsenterede tiltag, der skal implementeres i kommunen. Det kan for
eksempel være høringssvar ift. budget, madordninger, mulighed for at komme med idéer
til inddragelse af forældre i Rosenåen mm.
Vi holder forældremøde to gange årligt. Strukturen omkring vores forældremøder sker i
samarbejde med bestyrelsen. Vi har justeret længde og tidspunkter for møderne, da vi
oplevede ikke at have så stor tilslutning til vores forældremøder. Vi har derfor valgt at
have følgende møder: Et forældremøde, hvor der er valg til bestyrelse og årsberetning,
og et forældremøde der er lokalt i de enkelte afdelinger på de enkelte stuer, og som ligger
inden for institutionens åbningstid, så forældrene har bedre mulighed for at deltage. Dette
har haft en stor effekt for deltagelsen. På de møder bliver forældrene præsenteret for de
pædagogiske tiltag, der er for året, og hvordan der arbejdes på stuerne omkring
børnenes udvikling, dannelse, læring og trivsel. Til forældremøderne har vi haft inviteret
fagpersoner ind, som fx sundhedsplejersken, der har fortalt om betydningen af børns
sundhed og søvn. Vi har haft en bevægelseskonsulent ude og fortælle om betydningen af
børns motoriske udvikling for læring. Vi har haft Søren Smidt på besøg, som fortalte om
hverdagslæring, og endelig Pernille Venbjerg der fortalte om leg og dannelse. Vi benytter
derfor muligheden for at give pædagogisk viden til forældrene gennem forældremøderne.
I Rosenåen ser vi en stærk værdi i at møde hinanden med imødekommenhed, tid til at
lytte og fortælle, glæde og smil, og at alle både børn og forældre bliver sagt godmorgen
og farvel til. Vi mener, at hvis vi møder hinanden på en anerkendende og respektfuld
måde og har en tanke om, at alle gør det de kan ud fra de forudsætninger, de har, så
lykkes vi med at etablere et godt og trygt forældresamarbejde.
To gange årligt inviterer vi til forældrearrangementer. Det er til december, hvor der er er
Lucia-opvisning og julehygge, og til sommer, hvor vi afholder en sommerfest med
forskellige aktiviteter. Derudover inviterer vi forældre med på ture ud af huset. Forældre
er altid velkomne til at være en del af vores hverdag, fx ved at komme og læse en bog,
bage med børnene, eller bare blive lidt længere når de afleverer og henter. Dette sker i
det omfang deres børn kan navigere i deres tilstedeværelse.
For at barnet skal sikres at få mulighed for at udvikle sig til livsduelige individer, er det
vigtigt, at vi har et dialogbaseret samarbejde med forældrene. For at sikre dette sætter vi
derfor sammen med forældrene realistiske mål for barnets fortsatte udvikling, så både
forældre og personale sammen kan skabe en ramme for barnets trivsel, udvikling og
læring og derved hjælpe barnet til at få succesoplevelser. Vi tilbyder som standard en
opstartssamtale, en tremåneders samtale, en overgangssamtale til børnehave og en
førskole-samtale. Derudover tilbyder vi forældrene samtaler efter behov fra forældre eller
det pædagogiske personale.
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Vi kan som dagtilbud ikke stå alene med barnets udvikling, og vi er derfor afhængig af et
tæt samarbejde med forældrene. Vi har derfor som dagtilbud haft fokus på vores
formidling af vores tiltag og læringsmål, for at gøre det muligt for forældrene at bakke op
omkring deres barn og vores dagtilbud.
Derfor er det vigtigt, at vi indtænker formidling af vores tiltag og de læringsmål, vi har sat
for en bestemt gruppe, så forældrene kan bakke op omkring det i hjemmet. Et eksempel
kan være, at børnene skal øve sig i at tage sit tøj af og på selv. Her skal vi være
professionelle dovne forstået på den måde, at vi hjælper i det omfang det er nødvendigt
for barnet for at det kan komme videre, fx at tage en strømpe af.

En forælder siger:
”Vi skal som forældre være imødekommende over for de initiativer børnene kommer hjem
med, fx synge sange, vaske fingre, øve sig i at være selvhjulpne”.
Forældrebestyrelsen nævner derudover at de:
”Kunne godt tænke sig at der var lidt mere formidling omkring, hvad stuerne er optaget
af”.
”Hvis man er bedre informeret om, hvad der sker på stuen, kan man bedre støtte op
derhjemme omkring tiltag”.
Nogle af de tiltag vi har prøvet at igangsætte er, at alle stuer skal arbejde med faglig
dokumentation samt nyhedsbreve, hvor de beskriver, hvad vores fokus er, og hvordan
forældrene kan bakke op omkring dette.
Vi er bevidste om, at et af vores udviklingspunkter er formidling af og ønske om at
samarbejde omkring børnenes læring. Vi skal finde en måde, der kan styrke denne
opgave, således at vi bliver endnu skarpere til det, da det har en stor betydning for
barnets udvikling, dannelse, trivsel og læring.
En forælder siger: I er rigtig gode til at lægge billeder ud af børnenes hverdag, og det er
rigtig dejligt, at man kan tale med sit barn om dagens oplevelser.
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Børn i udsatte positioner

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer
børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
fremmes?
I Rosenåen arbejder vi målrettet med at skabe børnefællesskaber, hvor alle børn er
inkluderet. Særligt i vores specialtilbud er det vigtigt, at børnene er deltagende i det
almene tilbud - dog med mulighed for at trække sig tilbage til egen stue, i det omfang de
har behov for dette. I vores øvrige grupper sørger vi for, at børn altid er en del af en
aktivitetsgruppe eller et fællesskab. Samtidig sørger vi for, at et barn der ikke har stærke
relationer gennem vokseninitierede aktiviteter oplever fællesskab og fælles oplevelser,
som der kan bygges videre på.
Børn kan være eller komme i en udsat position af forskellige årsager. Det er vigtigt, at vi
er særligt opmærksomme på børn, der befinder sig i en udsat position. I Rosenåen
møder vi alle børn ud fra den forudsætning, at børn gør det bedste, de kan.
Det er vores opgave at sørge for at få skabt en ramme, der gør det muligt for barnet at
navigere i og sikre, at de støttes og guides af nærværende voksne, som barnet har en
god og tillidsfuld relation til. Vi har fokus på barnets behov, og for nogle børn skal der
ydes en ekstra pædagogisk indsats. I nogle tilfælde har vi brug for sparring fra eksterne
sparringspartnere for at kunne hjælpe barnet mere kvalitativt, fx fra logopæd, psykolog,
pædagogisk vejleder, sundhedsplejerske og forebyggende socialrådgiver. Dette gøres
altid i samarbejde med forældrene.
Vi ønsker, at børn udvikler deres potentialer mest muligt, og derved er det vores opgave
at sørge for, at vi kan sætte rammen for, at det er muligt for dem.
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Sammenhæng til børnehaveklassen

I Rosenåen har vi et særlig tilrettelagt tilbud til børnenes sidste år i dagtilbuddet to dage
om ugen. En af dagene er i huset, mens den anden er ude af huset. Vi har opdelt året i
tre overordnede temaer i tre perioder. I maj og juni har vi særlig fokus på personlig og
social udvikling. Her anvender vi materialet fra Fri for Mobberi fra Mary Fonden, hvor vi
taler med børnene om, hvordan det er at være i fællesskab, og hvilke hensyn man skal
tage, hvordan man hjælper hinanden, og hvordan man er en god ven mm. I september og
november har vi fokus på krop, sanser og bevægelse, hvor vi anvender materialet fra
mini-motorik og sanseintegration. Her kan vi samtidig koble det på læringen fra perioden
før, da de hænger rigtig godt sammen. I januar og marts har vi fokus på natur, udeliv og
science, hvor særligt nysgerrigheden fra science er i fokus. Igennem hele perioden
arbejder vi med tanken bag læsefærdighed og udvikling af sprog og kommunikation.
I vores læringsmiljø skal der være rart at være, og vi arbejder ud fra nærmeste
udviklingszone og med en anerkendende tilgang, så vi kan øve børnene i at turde møde
nye udfordringer, men også arbejde med deres vedholdenhed for at tillære nye
færdigheder. Vi går samtidig op i, at læring foregår gennem leg og motivation, så vi har
ikke
skoleopgaver, hvis ikke børnene udviser interesse herfor. Vi forsøger at gøre børnene
nysgerrige på bogstaver, tal og former gennem lege og spil, og når vi bevæger os rundt i
samfundet, fx kigger på minutterne til, hvornår toget kommer, busnummeret og hvilke
bogstaver der er på stationerne mm.
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Samtidig har vi prioriteret, at vi en gang om ugen skal ud af huset. Her er læringen især,
hvordan man begår sig i trafikken, og hvordan man gebærder sig i samfundet. Vi tager på
tur i lokalområdet, men også ind til fx København. For turene gælder det, at det skal have
en tematisk sammenhæng for perioden, så man efterfølgende kan tegne noget fra turen,
når man er tilbage. Hvis man fx skal lære om mini-motorik, vil en tur til Herstedhøje være
oplagt at lave ture til, da den kan være med til at udvikle deres motoriske færdigheder,
men samtidig kan det også kobles sammen med natur og udeliv.
I læringsmiljøet møder de børn fra andre stuer og derved opnår de nye relationer og
fællesskaber. Ved at vi kun er samlet to gange om ugen, tilgodeser vi også de børn, der
skal stå meget på tæer i det nye fællesskab. De får mulighed for de øvrige dage at være i
deres nærmeste udviklingszone.
Vi er i vores særlig tilrettelagte tilbud opmærksomme på, at børnene skal gøres klar til at
komme i SFO og børnehaveklasse, og at det skal ske i et tæt samarbejde med
forældrene. Derfor indkalder vi til et forældremøde inden vi starter op den 1. maj, hvor vi
også har inviteret SFO-ledelsen med. Om efteråret har vi samtaler med forældrene om,
hvad de kan gøre for at hjælpe deres barn godt på vej i deres udvikling. Derudover laver
vi løbende planer for perioden og kommunikerer undervejs via Tabulex/Aula, hvad de kan
gøre for at understøtte deres børns læring.
Endeligt så tager vi på koloni med vores kommende skolebørn i efteråret. Dette er en stor
succes hvert år, og noget børnene både ser frem til og taler meget om, når de kommer
hjem. Vi ser, at det er en måde, at børnene kan udvikle nye færdigheder, som fx at sove
uden mor og far. Vi oplever, at det ofte er forældrene, der har sværest ved, at børnene
skal væk, end at børnene har de store udfordringer. For børnene er det nyt og
spændende, og vi er nok voksne til at passe på børnene og hjælpe dem i deres savn.
Samtidig oplever de, de voksne på andre møder hvor der er tid til fordybelse, nærvær og
fælles oplevelser. Den personlige udvikling, nye relationer, tiden sammen ved lejrbålet og
tiden til fordybelse, og de minder de får med sig de tre dage, mener vi har betydning for
dem fremadrettet. Børnene får trænet deres sociale kompetencer og deres robusthed
gennem at være deltagende på kolonien.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske
læringsmiljøer for børn?
I Rosenåen har vi forskellige temauger, hvor lokalsamfundet bliver inddraget. Fx har vi
været på borgmesterbesøg for at give børnene en viden om, hvad en borgmester er, og
hvordan han ser ud. Her fik børnene mulighed for at stille spørgsmål, og de fik serveret
en juice og fik lov til at få borgmesterkæden på.

Vi besøger også Glostrup vandtårn – for er der vand i vandtårnet?
Derudover anvender vi ofte biblioteket til at udforske bøgernes verden.
En af vores afdelinger har også været på plejecenteret og synge Lucia.
Hvert år afholder vi fodboldturnering for alle dagtilbud i Glostrup i Idrætscenteret til stor
fornøjelse for børn og voksne.

Derudover bevæger vi os mest rundt i naturområder i lokalsamfundet.

25

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det
pædagogiske læringsmiljø?
Vi inviterede Susanne Staffeldt og Charlotte Ringsmose til vores p-lørdag for netop at
blive klogere på, hvad der skaber et godt læringsmiljø for børn. Her blev vi særligt
opmærksomme på vores støjniveau, og hvordan vi kunne reducere dette. Vi har derfor i
en af vores afdelinger fået sat støjlofter op. Derudover har vi indkøbt filtkasser, så larmen
mindskes, når legetøjet puttes i.

Vi blev også bevidst om vores indretning og vores præsentation af legemuligheder.
Derfor blev der i alle tre afdelinger ændret i indretningen, så vi forhindrer løbegang, og fik
områder, hvor det er tydeligt, hvad der skal leges i området, fx købmand, dukkeleg eller
konstruktionsleg.
Ud over at vi har haft Susanne Staffeldt og Charlotte Ringsmose til at inspirere os, har
den faglige konsulent, Pernille Venbjerg, udarbejdet en KIDS-rapport af vores
læringsmiljø, som viste, at Rosenåen har nogle gode læringsmiljøer, der er
opmærksomme på børneperspektivet. Noget hun fremhævede ved tilbagemeldingen var
at være bevidste om, hvor meget vi forstyrrer hinanden i løbet af en dag, og hvilken
betydning det har for opmærksomheden fra børn og voksne.
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Igennem Corona har vi set, hvor stor betydning det har for børnegruppen at være delt op i
mindre grupper. Det har samtidig også vist, hvor meget mere vi kan være i fordybelse
med børnene, når vi ikke må krydse hinandens zoner.
De opmærksomhedspunkter skal vi have med i vores måde at arbejde med det fysiske,
psykiske og æstetiske børnemiljø. Det giver børnene tid og lyst til at udvikle sig, når man
beskytter legene og aktiviteterne. Det taler lidt imod at have åbne fællesskaber, hvor alle
kan være med, og derfor skal der også være en balance heri. Men overvægten bør ligge
i, at børnene har mulighed for at have nærværende voksne og tid til fordybelse fremfor for
mange forstyrrelser i deres læringsmuligheder.
Det pædagogiske personale skal organisere sig, så de får skabt små læringsmiljøer, hvor
der er mulighed for mindre gruppedannelser. Her er det særligt vigtigt, at legen får sin
berigtigelser, så børnene lærer at udvikle fantasilege og legerelationer.

Samtidig skal legepladsen også ses som et læringsrum, hvor der skabes læringsmiljøer,
hvor børnene inspireres/motiveres til menings- og fantasifulde lege med nærværende
imødekommende voksne. Det pædagogiske personale sætter rammen, så det bliver
muligt for børnene at udvikle deres leg, samt at det pædagogiske personale kan være
aktiv deltagende i fx købmandslege, politi og røverlege, gemmelege, sanglege,
bevægelseslege mm.
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Evalueringskultur

Evalueringskultur
Den yderste cirkel omkring rammen for den pædagogiske læreplan med de 12
pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljø og børns læring er
evalueringskultur.
I Rosenåen har vi været optaget af, hvordan vi kan få evalueret vores praksis igennem en
længere periode. Vi finder det særligt vigtigt at få evalueret vores praksis for at højne
vores pædagogiske kvalitet, og samtidig finder vi det rigtig svært at få implementeret en
evalueringskultur.
Der har fra kommunen og Rosenåens side været igangsat forskellige tiltag for at få
tydeliggjort vigtigheden i at få etableret en evalueringskultur i vores dagtilbud. For at
komme i mål med at skabe en ny evalueringskultur, har det været nødvendigt at få skabt
en ændring i personalets mindset omkring nødvendigheden af evaluering og brugen af
denne i forhold til hele tiden at sikre høj kvalitet.
Nogle af de tiltag som er blevet igangsat, er følgende: CBUF har etableret læringsdage
for nogle af pædagogerne i dagtilbuddene, de pædagoger kaldes faglige fyrtårne. Et af
formålene med de faglige fyrtårne var at klæde pædagogerne på, så de kan understøtte
en ny evalueringskultur, samt formidle vigtigheden af at få evalueret den pædagogiske
praksis.
De faglige fyrtårne i Rosenåen fik på vores pædagogiske lørdag i september 2019
mulighed for at fremlægge deres viden om systematisk evaluering. I Rosenåen har vi
samtidig to pædagogiske ledere, der har gennemført et modul i kvalitetsudvikling og
evaluering på Metropol i foråret 2016. Vi vil derfor vurdere, at vi har repræsentanter i
Rosenåen, der kan videreformidle viden om evaluering og dens betydning til det øvrige
personale, som det kræver, for at få etableret en evalueringskultur.
Netop den systematiske/innovative evaluering er et af de fokusområder Rosenåen har,
da vi ser, at det er den mest optimale måde at få skabt viden om praksis og justere
praksis og derved højne kvaliteten af læringsmiljøet og understøtte børns udvikling,
læring, dannelse og trivsel i dagtilbuddet.
Vi har desuden arbejdet for, at medarbejderen skal få evaluering implementeret i
dagligdagen, så de pædagogiske ledere har holdt oplæg omkring indhentning af small
data og udarbejdelse af didaktisk handleplan. På baggrund af dette har vi en forventning
om, at vores medarbejdere arbejder systematisk med indhentning af small data ud fra
antagelse af praksis, og derefter udarbejder en didaktisk handleplan.
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En del af det at arbejde systematisk/innovativt er ved at arbejde i refleksionens rum. Det
er i refleksionens rum vi får øje på praksis, tænker over praksis, ser nye muligheder og
får flere perspektiver på et udviklingsområde. Det er igennem dialogen, at vi kan skabe
mening og udvikling. Derfor har alle afdelingerne indført stuemøder minimum en gang om
måneden, hvor de ud fra deres handleplan skal reflektere og justere praksis, for hele
tiden at højne læringsmiljøet for børnene på en fagligt, selvkritisk og reflekteret tilgang.
Derudover tilbyder de pædagogiske ledere walk and talk, hvor personalet kan sparre
omkring pædagogiske udfordringer/problemstillinger, som de derved kan anvende videre
i deres refleksion med deres kollegaer. Samtidig har vi fire aftenmøder om året, hvor der
er indlagt stuemøder. Vi har prioriteret tid til flere stuemøder, da det er vigtigt at have tid
til refleksion og evaluering.
Et tiltag der også har stor værdi for evalueringskulturen, er at vi skal have indført en
feedback kultur. Feedback kan give os viden om praksis og hjælpe hinanden til at justere
praksis. Ved at give og modtage feedback, bliver vi endnu skarpere på det, der lykkes, og
det vi skal justere. Feedback bliver derved et af vores fokusområder indtil 2022, hvor vi
gennem personalemøder laver forskellige oplæg og øvelser, der skal klæde
medarbejderen på til denne opgave.
For at vi kan lykkes med at få implementeret en evalueringskultur kræver det viden,
øvelse, tid, opbakning og mod på at gøre det. Dette er en proces, vi forventer at være i
hus med, når vi skriver 2022.
Ledelsen vil sikre den løbende pædagogiske dokumentation af sammenhængen mellem
det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse ved
løbende at beskrive de tiltag, der bliver igangsat via de didaktiske handleplaner. De
didaktiske handleplaner skal tænkes ind i evalueringen af den lokale pædagogiske
læreplan i 2022, så både personale, forældre og ledelse kan se måden vi arbejder med
systematisk/innovativ evaluering og vigtigheden af denne. Vi vil understøtte de didaktiske
handleplaner med fotos, praksisfortællinger og observationer. Vi vil præsentere nogle af
vores didaktiske handleplaner og dokumentationen for vores forældrebestyrelse, så de
også bliver en aktiv del af vores evalueringskultur og derved er med til at sikre, at
Rosenåen leverer høj faglig kvalitet, som giver børnene de bedst mulige betingelser for
udvikling, læring, dannelse og trivsel.
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Dokumentation

I Rosenåen arbejder vi med de seks læreplanstemaer gennem hele vores pædagogiske
tilgang. Vi ser dem ikke enkeltvis, men som en del af hverdagslæringen og samspillet
mellem voksen-barn og barn-barn. Det er vores opgave, at de seks læreplanstemaer er i
spil, og vores beskrivelse ovenfor skulle gerne dække måden hvorpå vi kommer omkring
de seks læreplanstemaer. Der kan i nogle perioder være mere fokus på et af
læreplanstemaerne end andre, men det fremgår af vores didaktiske handleplaner. Vi
finder det ikke nødvendigt at uddybe dem hver for sig, da det kommer til at fremgå under
hver didaktisk handleplan, der bliver udarbejdet.
Vi vil dokumentere måden, så vi kommer omkring den styrkede pædagogiske læreplan
ved:
-

At formidle via Aula, hvad vi er optaget af på stuen, og hvad vi kunne ønske os, at
forældrene bakkede op omkring.

-

At vi gennem innovativ evaluering løbende får lavet nogle forslag, der gør, at vi
kan se udviklingen og kan justere praksis herfra.

-

Gennem didaktiske handleplaner vise de løbende tiltag, der bliver udviklet i børneog læringsmiljøet omkring børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi vil
understøtte de didaktiske handleplaner med fotos, praksisfortællinger og
observationer.

-

Vi vil præsentere nogle af vores didaktiske handleplaner og dokumentationen for
vores forældrebestyrelse, så de også bliver en aktiv del af vores evalueringskultur
og derved er med til at sikre, at Rosenåen leverer høj faglig kvalitet, som giver
børnene de bedst mulige betingelser for udvikling, læring, dannelse og trivsel.

-

De didaktiske handleplaner skal tænkes ind i evalueringen af den lokale
pædagogiske læreplan i 2022.
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-

At vi gennem testsystemer som sprogtrappen, sprogvurderingen, TOBI og DPU
hele tiden er opdateret på, hvor det enkelte barn er i sin udvikling.

-

Vi vil understøtte noget af vores dokumentation via billeder. Dette er ved aktiviteter
hos børnene og det tema, de er optaget af. Så børnene kan fortælle om det
hjemme.

Fokusområder
I de kommende år har vi følgende fokusområder, som vi forventer bliver fuldt
implementeret i vores dagligdag i Rosenåen inden 2022, og som vi vil dokumentere ved
ovenstående muligheder.
”Evalueringskultur, herunder feedback-kultur”.
”Læringsmiljøer – æstetisk, små grupper, nærværende voksne, mindre forstyrrelser”.
”Dialogbaseret forældresamarbejde”.
”Tidlig og forebyggende indsats ift. barnets trivsel og udvikling”.
”Børns sprogudvikling”
”Dokumentation af det pædagogiske arbejde gennem didaktiske handleplaner”.
”Sanseintegration, indretning af læringsmiljøer, legen, hverdagslæringen, sprogtilegnelse
og dets betydning for barnets udvikling, læring og trivsel”.
”Bevidstheden om at forældrene skal have klarere og tydeligere information om, hvad
stuen er optaget af, og hvad de kan støtte op omkring i hjemmet”.
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