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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. Fokuspunkter der er valgt ud fra læreplanerne og det pædagogiske 

grundlag. Hver 3. måned sætter vi fokus på nye temaer, som vi planlægger børnenes hverdag ud 

fra, lige fra de træder ind af døren, til de går hjem igen. At vi udvælger nye fokuspunkter, betyder 

ikke, at det, vi fordybede os i tidligere, bliver glemt. Det betyder blot, at vi har et øget fokus på de 

nye temaer. Alle de overskrifter vi arbejder ud fra, har alle det samme formål; at understøtte 

børnenes trivsel, læring og udvikling.  

 

Krop, sanser og bevægelse, læringsmiljøer og barnesyn 

I de kommende tre måneder vil vi have særligt fokus på læreplanstemaet krop, sanser og 

bevægelse samt dele af det pædagogiske grundlag, som omhandler læringsmiljøer og barnesyn. 

Fokus på krop, sanser og bevægelse i en daginstitution er vigtigt, for når børnene bruger, 

udfordrer, eksperimenterer, sanser og mærker med kroppen, så lægges fundamentet for fysisk og 

psykisk trivsel. Børnene vil derfor møde mange forskellige måder at bruge kroppen på, og børnene 

vil møde aktiviteter og rum, der lægger op til at kunne mærke sin krop i såvel ro som i bevægelse. 

Børnene vil komme til at bruge kroppen og sanserne gennem hele dagen, på mange forskellige 

måder og mange forskellige steder. Det kan være i salen, i skoven, på legepladsen, i baderummet 

og på stuen. Der vil være planlagte aktiviteter, og vi vil skabe miljøer, der lægger op til, at børnene 

selv bliver nysgerrige på at bruge deres krop og sanser. 

 

Trolde som overskrift 

Forløbet med fokus på krop, sanser og bevægelser, læringsmiljøer og barnesyn giver vi 

overskriften Trolde.  Det gør vi, da en sådan overskrift lægger op til en legende, nysgerrig, 

fantasifuld og forskelligartet tilgang til krop, sanser og bevægelse og dermed inddrages 

barnesynet. Vi vil blandt andet præsentere børnene for bevægelsessange og lege, der har med 

trolde at gøre – i denne forbindelse vil vi også inddrage ”FRI FOR MOBBERI”.  Vi har lige afviklet 

skovuger på begge stuer med tema om trolde. Krabberne lavede små trolde af naturmaterialer i 

skoven, som vi legede med. Der var masser af troldemad og kager, troldefest, troldehospital for 

trolde med brækkede ben, togtur med troldene o.s.v. Vi vil lave et legemiljø på stuerne af 

papmaché m.m., hvor der kan leges med små trolde. Vi vil lave troldemad over bål på legepladsen. 

Hver fredag har vi fælles samling på stuerne, hvor vi laver en bevægelsesleg alle sammen – 



SAMMEN. Vi vil tegne og male trolde på akvarelpapir og pynte med dem på stuerne. Vi vil lave en 

skovtur, hvor vi selv pyntes og males som trolde, der kan lege og feste i hulerne i skoven. 

Den forhåbentlig værste del af coronapandemien er nu overstået og vi kan begynde at have en lidt 

mere normal hverdag sammen med børnene i børnehaven.  

Det betyder, at vi igen kan inddrage børnene mere i hverdagsrutinerne i huset. D.v.s. at være med 

til at rydde op, dække bord og rydde op efter maden. 

Vi glæder os også rigtig meget til at få nogle legemiljøer indendørs igen, og få lidt mere 

tilgængeligt legetøj for børnene i hverdagen. Legetøjet skal stadig vaskes af én gang om ugen, så 

der bliver ikke frit slaw på alle hylder, men prioriterede muligheder hver uge. Dette vil børnene 

selvfølgelig også være med til at bestemme. 

Vi bruger i det hele taget meget vores samlinger til at inddrage børnene i idéer og beslutninger 

om, hvad vi skal lave i hverdagen, for på denne måde at inddrage børneperspektivet og deres 

medbestemmelse i børnehaven. 

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

Med venlig hilsen 

Personalet i Blåt Hus.  

 

 

 

 

 

 

 


