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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 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, på puslebordet, 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. Vi vil tage i en ”troldeskov” og gå på det ujævne underlag og sanse de forskellige 

ting, der findes i en skov. Vi vil mærke på troldemad, troldebussemænd og troldepels i 

sansekasser. Vi vil gå i troldebad. Vi vil gå på opdagelse i troldens og vores egne kropsdele, og vi vil 

lade børnene øve sig i selv at tage tøj af og på og komme op og ned forskellige steder. 

 



Vores fokusord for perioden er: 

Trold, hænder, fødder, øre, mund, næse, fæl trold, hoved og glad trold. 

At have fokusord i Rødt hus betyder, at børnene kommer til at høre ordene mange gange og i 
forskellige sammenhænge, og de vil dermed tilegne sig en begyndende forståelse af ordene og 
kunne genkende ordene. 

Anvend gerne fokusordene derhjemme også. At høre ordene i forskellige sammenhænge giver en 
større forståelse af ordene, og ordene tilegnes hurtigere. 

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

Mål: 

-At børnene oplever læringsmiljøer, der giver mulighed for bevægelsesglæde gennem hele dagen. 

-At alle børn føler sig set og hørt. 

-At alle børns forskellige forudsætninger tilgodeses. 

Tiltag 

Fællesskabende aktiviteter og bevægelse.. 

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

troldehus, troldelandskab, troldemad over bålet og trolde løb. Som afslutning vil vi lave en stor 

sanse og bevægelses oplevelse for hele rødt hus.  

Med venlig hilsen 

Personalet i Rødt hus. 


