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Læreplaner og pædagogisk grundlag 

I alle afdelinger arbejder vi med det, vi kalder læreplaner og et pædagogisk grundlag. Hele 

året rundt og hele dagen lang inddrager vi forskellige fokuspunkter, når vi er sammen med 

jeres børn, og når de er sammen på tværs. Der er mange fokuspunkter og indgangsvinkler at 

kunne tage, og for at kunne fordybe os udvælger vi hver 3. måned nogle overskrifter at 

planlægge hverdagen med børnene ud fra. 

 

Social udvikling, børnefællesskaber og sammenhænge i sommermånederne. 

I de kommende tre måneder vil vi have særligt fokus på børnenes sociale udvikling, 

børnefællesskaber og sammenhænge. Sammenhænge handler om, at børnene oplever en 

sammenhæng mellem deres liv i institutionen og deres liv hjemme. Det handler om, at de 

børn, der skal begynde i Rødt eller Blåt Hus eller i skole, oplever, at der er kontinuitet og 

genkendelighed, når de begynder et nyt sted. Samtidig er vi i Nørrevænget ved at uddanne 

os, så vi bliver en certificeret pædagogisk idrætsinstitution, og der vil derfor blive inddraget 

masser af bevægelse, og vi vil forhåbentlig opleve en masse bevægelsesglæde. 

Fri for mobberi , fællesskabende aktiviteter og bevægelse. 

Måden hvorpå vi vil fordybe os i det ovenfor beskrevne er bl.a. ved at inddrage sanglege og 

fællesskabende aktiviteter fra ”Fri for Mobberi/Bamseklub”.  Fri for Mobberi/bamseklub er 

noget vi i forvejen arbejder med i alle 3 afdelinger i Nørrevænget, og det er derfor 

genkendeligt. Sanglegene og de fællesskabende aktiviteter kan anvendes såvel til samling, 

på legepladsen, i salen og på alle tidspunkter af dagen. Vi vil kigge i bøger, synge om og lave 

rollelege omhandlende følelser. Følelser som sur, glad, ked af det og bange. Vi vil have fokus 

på at hjælpe hinanden og holde hinanden i hånden, når vi skal andre steder hen. Vi vil øve 

os i at aflæse hinandens ansigtsudtryk og øve os i at handle derefter. Er et barn ked af det, 

kan et andet barn f.eks.  trøste ved at ae på kinden, hente hjælp, eller finde en bamse.  



Vores fokusord for perioden er: 

Sur, glad, ked af det, bange, trist, vil du lege?  Hvad er en ven? 

At have fokusord i hverdagen betyder ikke, at alle børn skal lære at sige og bruge ordene. 

Det betyder, at børnene kommer til at høre ordene mange gange og i forskellige 

sammenhænge. Vi vil snakke med dem om ordenes betydning og bruge ordene i hverdagen 

i leg og ved konfliktløsning. 

I vil som altid kunne følge med i jeres børns hverdag ved at læse på tavlen og se billeder på 

Aula. 
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