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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.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan
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Hvem er vi?

Fanø Børnehave blev oprettet som en selvejende institution af Dansk Kvindesamfund i 1962, og i første omgang stillede Sognerådet lokaler til rådighed i Missionshuset, hvor Admiral Strand i dag har til huse.
I 1968 blev den nuværende børnehave bygget og i 2018 kobles der en vuggestue afdeling til institutionen.
I dag er børnehaven normeret til 33 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn.
Fanø Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution. Det betyder, at vi har en bestyrelse, som har
stor indflydelse og et stort ansvar. Det er bestyrelsen, der er den faktiske arbejdsgiver for personalet i institutionen. Bestyrelsen er aktivt medbestemmende i forhold til de overordnede pædagogiske principper,
som er nærmere beskrevet i vores læreplan. Bestyrelsen har også indflydelse på de økonomiske rammer og
indgår i samarbejdet med den daglige leder. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt
forældrene på det årlige forældremøde. Normalt sidder man i bestyrelsen i den periode, man har børn i institutionen. Dog må der være 1-2 bestyrelsesmedlemmer, som ikke længere har børn i børnehaven.
Den overordnede og institutionens egen målsætning :
Vi arbejder ud fra egen og overordnet målsætning. Se Fanø Kommunes politik på børne- og ungeområdet. Udover de 5 principper, der er udarbejdet af forældrebestyrelse, er vores læreplan også bygget op omkring de 6, af regeringen bestemte, læringsmål.
Fanø Børnehave og Vuggestues principper:
1. Vi arbejder med ”kend din ø ”: Børnene skal gennem deres tid i institutionen have mulighed for at
få bredt og indgående kendskab til øens natur og kultur.
2. Ligeligt fordeling af faglighed i grupperne: 40-60 % fordeling af uddannede og uuddannede personale. 1 primær pædagog i hver gruppe.
3. Forældreengagement: institutionen arrangerer årligt aktiviteter, der giver forældrene mulighed for
at engagere sig.
4. Samarbejde mellem institutionen og forældrene: Personalet sørger for et højt informationsniveau
om, hvad der sker i børnehaven. Mindst én gang årligt afholdes der forældremøde, stuemøde og
individuelle forældresamtaler med udvikling for øje.
5. Fokus på overgange: Personalet skal have procedure for inklusion af børn med særlig behov og fokus på overgang fra gruppe til gruppe, samt overgang til skole.
De 6 overordnede regeringsbestemte læringsmål:
1. Barnets personlige kompetencer
2. Barnets sociale kompetencer
3. Sprog og udtryksformer
4. Krop og bevægelse
5. Naturen og naturfænomener
6. Kulturelle udtryksformer
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Vores målsætning er:
I SAMARBEJDE MED FORÆLDRE, AT SKABE TRYGGE RAMMER OG ET MILJØ,
HVOR BØRNENE ENKELTVIS OG I GRUPPEN KAN UDVIKLE SIG TIL
SELVSTÆNDIGE, SOCIALE, KREATIVE OG NYSGERRIGE MENNESKER.

Denne målsætning arbejder vi efter. Samtidig ønsker vi at imødekomme det enkelte barns behov og drage
omsorg for en sund og naturlig udvikling.
Uddybelse af målsætningen:
Leg er en naturlig del af børns opvækst, som fylder utrolig meget af deres liv. Gennem legen lærer de at
bruge deres krop, sprog og kreativitet. Hvis børn leger godt sammen, udvikler de evnen til at socialisere sig,
til at forstå hinanden og til indlevelse. Vi har, som voksne, en forpligtelse til at hjælpe og styrke børnene, og
især at være medvirkende til at skabe de rammer, der skal til, for at de kan udvikle sig optimalt.
Børn opfatter ikke andre børn som forhindringer, de opfatter legekammerater som ressourcer, de kan
bruge i deres egen udvikling – en ressource de i høj grad benytter sig af. Børns nysgerrighed skal bevares og
udvikles. Også her har vi voksne en opgave i, sammen med dem, at undre og fordybe sig.
Vi voksne skal medvirke til at børnene får kendskab til, og respekt, for naturen og naturfænomener ved at
tilbyde dem ture i naturen og arbejde med emner, der omhandler disse temaer. Udeliv er en stor del af vores hverdag. Vi forstår læring således: at børnene udvikler kompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav, der stilles til dem i deres senere liv. For at understøtte børnenes læring vil vi indrette udfordrende og stimulerende miljøer, både ude og inde, der appellerer til børnenes fantasi og kreativitet. Under
punkterne ”målet kan opnås”, refererer vi ofte til Marco Brodde i forbindelse med vores overvejelser omkring princippet ”Kend din ø”. Marco er ansat ved kommunen som natur og kulturvejleder, som alle institutioner frit må benytte sig af.

Bemærk:
*Børneintra:
I foråret 2021 erstattes børneintra med Aula.
Aula er allerede iværksat på Fanø skole og dermed har vi samme kommunikationsform på hele øen.
Aula kan stort set det samme som børneintra. Så alle steder hvor der står børneintra , erstattes det med
Aula fra foråret.
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Det 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.



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.”
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg,
Læring og Børnefællesskaber
Først forholdes der til de fem elementer:


Børnesyn



Dannelse og børneperspektiv



Leg



Læring



Børnefællesskaber.

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den pædagogiske
læreplan. Disse elementer forholdes der til senere.

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os, og
hvordan bliver de omsat i vores hverdag sammen med børnene?

Børnesyn og Børneperspektiv
Fanø Børnehave og Vuggestues børneperspektiv og børnesyn er udarbejdet 2019:
Trivsel: Vi møder børn og voksne positivt og anerkende.

Børneperspektivet:









Jeg bliver taget alvorligt når jeg henvender mig. Jeg føler mig set og hørt. Den voksne drager omsorg for mig og lytter og trøster mig helt færdig. Den voksne venter med at gå på trods af de forstyrrelser der kommer.
Barnet mærker at det bliver mødt med empati og er anerkendt på trods af handling.
Uanset hvilke følelser det enkelte barn har, møder vi dem i den følelse. Vi støtter dem i det, de
forsøger, men ikke nødvendigvis lykkedes med.
Som voksne er vi karavanefører og kan ikke lave om på barnets følelser ved at lave aftaler om andet. Vi følger dem og guider dem i retninger. Vi bliver i barnets perspektiv og anerkender.
Vi kan ikke møde et barn uden anerkendelse. Barnet har forskellige følelser ud fra dets alder og
udvikling og vi møder dem i udvikling og næste udviklings trin.
Hvis et barn slå et andet barn trøster vi først. Et barn, der er ked af det, skal trøstes. Derefter tager
vi snakken og lytter begge børn færdige. Begge har ret til trøst og anerkendelse, da vi ikke kender
den stemning de er i. Med handling guider vi dem i den retning vi ønsker.
Vi sørger for at hverdagen er tryg, overskuelig og forudsigelig, da det giver børnene ro og overskud til at udvikle sig, danne gode relationer til både børn og voksen samt at udvikle sig.
Vi har fokus på at arbejde i mindre grupper, da det giver de bedste betingelser for nærvær og dialog.
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Udvikling
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle udvikling og stimulerer til næste udviklingszone. Med
barnet i centrum skal vi kunne rumme barnet.
Ressourcer og udvikling
Vi tager udgangspunkt i de ressourcer børnene har. Samtidig lægger vi vægt på at stimulerer og udvikle
kompetencer så barnet udvikler evnen til at blive en god kammerat, indgå i sociale sammenhænge, at
være selvhjulpen, at være rummelig over for forskelligheder og bliver klar til det næste skridt i livet, nemlig skolen.
Rummelighed
Vi ser barnets behov og hvad et barn magter, selvom der er en planlagt aktivitet. Som personale skal vi
kunne rumme børn, der udfordrer. Som personale skal vi kunne aflaste hinanden og støtte hinanden, hvis
en situation tilspidser. Vi skal være bevidste, så vi mærker os selv godt nok til at kunne trække os og overgive opgaven til en anden. Vi skal her være opmærksom på strukturen og ændre den, hvis det er nødvendigt.
Respekt
Vi tror på at de positive relationer opbygges og optjenes, så derved kommer respekten for hinanden som
individer. Her tænker vi på barn/barn, barn/voksne og kollega/kollega. Vi forbereder nyt personale i huset
så de hovedsageligt tager de positive relationer, hvis omstændighederne tillader det. Vi beder det persoanle, der kender barnet om at tage udadreagerende og konflikt fyldige relationer.

Fanø Børnehave og Vuggestues børnesyn:
Hvad ønsker vi for børnene:
 At børnene føler børnehaven som deres andet hjem. Det skal være lige så trygt og rart at være her
som hjemme hos sig selv.
 At de oplever en hverdag fyldt med muligheder og ikke begrænsninger.
 At de føler sig set, hørt og forstået.
 At de bliver udfordret og herefter nyder følelsen af lykkedes og dermed udvikles yderligere.
 At de via leg og aktiviteter oplever at de bliver valgt til – troen på sig selv kommer også i selskabet
med andre.
 At de kan være nysgerrige, stille spørgsmål, undre sig, og efterfølgende undersøge, prøve af og få
svar enten på egen hånd, sammen med kammerater og/eller med en voksen.
 At føle sig som en del af et fællesskab, der også rækker ud over børnehavens matrikel.
 At opleve det velvære, der opstår ved udendørs leg og aktiviteter.
Hvordan lever vi op til ovenstående, og hvad er de voksnes rolle:
 At skabe rammer og miljøer, der stimulerer til leg og kreativitet.
 At opholde sig og lave aktiviteter ude dagligt.
 At skabe mulighed for relations dannelse på tværs af institutionerne.
 At være positive rollemodeller
 At udvise rummelighed overfor forskelligheder
 At have en anderkendende tilgang til både børn, voksne og kollegaer - den gode stemning spredes
som ringe i vandet.
 At vi sammen med børnene undres, stille spørgsmål og finde svar.
 At være med på sidelinjen når børnene leger og tilføje elementer, eller selv deltage for at legen
kan fortsætte.
 At være nærværende og lyttende.
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Leg, Læring og Børnefællesskaber
Da emnerne leg, læring og børnefællesskaber er berørt af børnesynet og børneperspektivet som beskrevet ovenstående, behandler vi emnerne i år 2021 og fremover. Se beskrivelsen i årshjulet

Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud
hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt
daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til
børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes?
Vores læringsmiljøer er tænkt alsidige fra kl. 6.30 til kl. 17. Med alsidige mener vi at de rummer rutiner,
planlagte forløb med styring fra en voksen, samt åbne og fleksible miljøer, hvor det enkelte barn selv vælger sin leg eller aktivitet. Et læringsmiljø kan være afspejlet i et enkelt og individuelt møde, med undren
over tyngdekraften fra en mælkekande. Et læringsmiljø kan være afspejlet af en gruppes fælles initiativer
omkring en opgaveløsning. Fundamentet er en fælles refleksion sammen med barnet som åbner for en
undren og nysgerrighed.
Det åbne læringsmiljø ses for det meste om morgenen og om eftermiddagen. Miljøerne indbyder bl.a. til
leg indendørs eller i uderummet, hvor grupperne oftest er placeret foran og bagved. De voksne fordeler
sig, så nogle voksne positionere sig og understøtter legen og andre skaber en ramme om en aktivitet. Om
formiddagen foregår de fleste planlagte aktiviteter som er voksne styret for gruppen. Om eftermiddagen
vil vi, ude som inde, tilbyde aktiviteter, hvor børnene selv kan gå til og fra.
Barnets spor:
Vi har haft stor opmærksomhed på barnets spor og vælger at prioritere den, da den skaber stor motivation for nysgerrigheden og for at vidensindsamle. Når vi ikke er i planlagte aktiviteter skabes der god tid til
at følge barnet i deres eget initiativ, og på den måde er vi med til at styrke deres selvværd.
 Vi forstørrer barnet og giver dem en position i fællesskabet.
 Vi giver barnet mulighed for at formidle sin nysgerrighed
 Vi bliver i nysgerrigheden ligeværdige og kan i fællesskab søge mere viden om `evt. tissemyren ler
liFor at vi som personale kan favne barnet og følge deres initiativ er det vigtigt at vi ikke hele tiden
har en dagsorden, eller er istand til at ændre en dagsorden. Vores planlagte forløb finder fast sted
fra kl. 9.30 med samling til ca 12 hvor vi i den tid også spiser madpakker. I vuggestuen inddeler vi
mindre grupper således at grupperne, som normalt rummer børn mellem alderen 10 måneder til 3
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år, inddeles i mindre grupper som tilgodeser deres alder. Temaerne planlægges, så de indeholder
læreplanstemaerne bredt. Læringsmiljøet i disse forløb, kan tage sig ud på forskellige måder og
kan både være ude i naturen, inde på stuen, være omkring et bord eller lign.
Den voksne er afgørende for muligheden for læring i både vuggestue og børnehave. Pædagogens interaktion med barnet/børnegruppen er afgørende for barnets udbytte af aktiviteten og for kvaliteten i børnefællesskabet. Den pædagogfaglige refleksion over egen praksis, dvs. et kritisk blik på egne handlinger,
samspil både verbalt og nonverbalt og positionering er væsentlige faktorer i skabelsen af det gode læringsmiljø.
Opmærksomheden på og tilrettelæggelsen af aktiviteter som matcher barnets og børnegruppens udviklingszoner, skærpes ved viden om aldersgrupperne. Nedenstående er eksempler på dette.
Barnet på 10 måneder – 20 måneder
Barnet i denne aldersgruppe oplever en, for nogen mere end andre, voldsom overgang fra hjem til vuggestue. Vores fokus er derfor at skabe et læringsmiljø som giver barnet ro, genkendelighed og tryghed. Vi
arbejder i aktiviteter, der stimulerer det lille barn sanseligt for der igennem at udvikle det alsidigt. Denne
alders- gruppes aktiviteter, fokuserer på at styrke det enkelte barn til at kunne indgå i vuggestuens børnefællesskab og de daglige rutiner. Samspil med den voksne er afgørende for barnets udvikling og trivsel.
Barnet på 20 måneder – 28 måneder
Barnet har i denne alder fundet den basale tryghed ved institutionslivet og har opbygget motoriske og
kommunikative redskaber til at kunne begynde at kommunikere og danne relationer til de andre børn. Vi
arbejder derfor fokuseret med fællesskabet og den daglige kommunikation, som vi styrker på et både verbalt og nonverbalt plan. Vi arbejder med aktiviteter, der begynder at stille små krav til børnene, som
kunne være at deltage mere aktivt i garderoben, at gøre motoriske udfordringer lidt svære, øve længere
fokuseret opmærksomhed eller støtte samarbejde med andre børn; altså noget som nu specifikt udvikles
med målrettede fokus. Den voksnes ansvar i læringsmiljøet er bl.a. at hjælpe med at oversætte oplevelser
verbalt og hjælpe barnet til at kombinere oplevelser og forståelser.
Barnet på 28 måneder – 36 måneder
Barnet har nu relationer og begyndende venskaber. Legene er begyndende rollelege og der øves i at forstå
legens koncepter. Barnet er nu sin sidste del af vuggestuelivet og skal nu begynde at forberedes til børnehaven. Dette sker ved målrettede forløb og gennem dagligdagens rutiner, som nu stiller større og større
krav til børnenes selvhjulpenhed, kommunikation og samspil i børnefællesskabet. Vi arbejder med forløb
som fokuserer på barnets robusthed, selvværd og evne til at indgå i fællesskabet på et nyt og højere alderssvarende niveau. Den voksnes positionering i legen er afgørende som den understøttende hjælp til at
oversætte og skabe sammenhæng for barnet i legen. Kompetencer til at være en god leger, skabes her,
men ikke uden hjælp.
Barnet på 3 år
Barnet er netop startet i børnehave og skal indgå i samspil med børn og voksne, som kommunikerer på ny
måde. Barnets evne til dialog og aflæsning andre børn og voksne er afgørende. Rollelege og regellege introduceres. Som skovbarn kommer der nye rutiner, som man skal mestre. Aktiviteten i garderoben udbygges og kompetencer i selvhjulpenhed skal styrkes. Man skal tage ansvar for egen ` rygsæk` og samarbejde i
børnefællesskabet. Man kan ikke altid selv vælge, hvem man holder i hånden, hvor langt man vil gå og
hvor man skal sidde når man er samlet. Selvregulering og omstillingsparathed er vigtige kompetencer. Den
voksne støtter fortsat med oversættelser og skaber sammen- hænge. Piktogrammer og andre visuelle metoder bruges.
Barnet på 4 – 6 år
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Jegèt er stort her. De er ved at finde ud af hvem de er, løsriver sig fra forældrene og danner deres egen
person. Spørgsmål som ”Hvem er jeg i denne gruppe og hvor er min plads” fylder meget. Sammenhængen
i forhold til andre mennesker, familie, venner og livet fylder meget. De vil gerne forstå alting, sammenfatte en mening med alt. Hos pigerne begynder hjernehalvdelene at snakke sammen og derfor kan de forudse og forstå handling og konsekvens. Hos drengene sker dette først et år senere. Ligeledes er der begyndende forståelse for fantasi/virkelighed.
Hos de 5-6 årige modsat de 3-4 årige er det basale er på plads og fokus ændres til selvstændighed, en
plads i fællesskabet, de bliver opmærksomme på at der findes hierarki. De har en øget kropsbevidsthed og
udfordre sig selv motorisk. De voksne skal være troværdige rollemodeller, da boldene i større og større
grad spilles tilbage med kontra spørgsmål og undringer.

Nærvær :
Brugertilfredshedsundersøgelsen, foretaget i april 2018 viser at Dagpasningens forældre ønsker at der bliver mere tid til hvert enkelt barn.
Dagpasning ønsker at vi bruger de ressourcer vi har til rådighed bedst muligt. I forhold til børnene er der
tale om nærvær og gode rammer for det pædagogiske arbejde. Samtidigt med at der er respekt overfor de
opgaver der skal løses. Børn og forældre skal kunne mærke en forskel.
Da vi ikke har mulighed for at lave bedre normeringer, vil vi i stedet bruge koncentrere os om hvordan vi
bruger ressourcerne bedst muligt. Det betyder at vi skal sætte spot på fælles forståelse af kerneopgaven
og egen organisering i forhold til den.
Vi har i Fanø Børnehave og Vuggestue sammen med bestyrelsen ( forældreinddragelse ), været sammen
en dag hvor følgende er italesat og opprioriteret. Med barnet i centrum er vi nærværende, vi møder børnene i øjenhøjde, og møder deres behov udfra om barnet bare løber ind og siger Hej`eller har brug for at
få hjælp. Vi er på gulvet så meget som muligt sammen med barnet, og bliver ved dem i leg.
Vi guider dem videre i relationer og bliver ved dem indtil det lykkedes.
Som forældre og personale skal vi være bevidste om at vi er på barnets hjemmebane, vi skal se os som
gæster ind i deres hverdag. Vi skal have barnet i centrum når vi besøger børnehaven.
Med barnet i centrum er vi opmærksomme på hvordan børnene fordeler sig inde i huset og på legepladsen.
Som personale går vi fra hinanden når vi møder andre personaler og er aldrig to i samme rum. Vi fordeler
os på legepladsen og står ikke samlet.
Med barnet i centrum har vi en fornemmelse af hvor barnet befinder sig, og hvad de laver.
Vi tildeler barnet den fulde opmærksomhed og sorterer i andre henvendelser, beder dem vente.(både
barn og voksen )
Vi er i øjenhøjde og sørger for god og tryg øjenkontakt.
Som kollega kan man se og læse sine kolleger for om man er vedkommende og tilgængelig før vi afbryder.
Vi skal tage ansvar for dialogen ved at vente så vi ikke afbryder.
Vi taler til børnene og undgår voksensnak.
Vi taler ikke hen over barnet.
Beskeder kan gives i bogen så vi ikke forstyrrer det pædagogiske arbejde med det.
Som pædagoger skal vi være opmærksomme på at det vigtigste værktøj er os selv.
Vi skal være tilgængelige og vedkommende/nærværende.
Definition:
Nærvær er når vi ikke lader os forstyrre i vores relation med barnet.
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Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.”

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

Forældresamarbejde:
Vi vægter vores forældresamarbejde højt, og har fokus på den daglige og personlige kontakt omkring jeres
barns trivsel og udvikling.
I januar tilbydes alle forældre en individuel samtale om jeres barns trivsel og udvikling og i løbet børnenes
højskoleår, vil forældrene blive indkaldt til en samtale om skoleparathed.
Vi har udviklet et samtaleark hvor der er fokus på fælles mål samt to fokusområder.
På Fanø Kommunes hjemmeside finder I børneintra, hvor alle informationer findes. Her kan man sende
mails, melde sit barn syg og melde ferie. Al skriftlig kommunikation med forældrene sker via Intra.
Møder med forældrene: I foråret bliver der indkaldt til forældremøde. Til mødet vil både lederen og
bestyrelsesformanden orientere om året, der er gået, og hvad fremtiden vil bringe. På dette møde
afholdes ligeledes valg til bestyrelsen. Mødet er samtidig tidspunktet, hvor forældrene kan møde
hinanden, og eventuelle spørgsmål kan blive drøftet. I efteråret inviteres forældrene gruppevis, hvor vi
fortæller om, hvad vi pædagogisk og udviklingsmæssigt lægger vægt på i de respektive grupper.
Hvert år arrangeres sommerfest samt arbejdsdage. Disse har til formål at styrke fællesskabet og kendskabet på tværs i børnehaven og vuggestuen. Et styrket sammenhold for forældrene er et godt fundament for
trivslen blandt børnene og gør fællesskabet endnu sjovere og hyggeligere.

Forældreforening
Ud over forældre bestyrelsen har Fanø Børnehave og Vuggestue også en forældreforening som består af
minimum 3 forældre. Foreningen har til formål at søge sponsorater/legater eller at optjene mindre beløb
via lotterier eller lign. Pengene bruges blandet andet til oplevelser for børnene og mindre anskaffelser.
Foreningen har blandet andet givet tilskud til sælsafari, tryllekunstner, teater, en gynge mv.
Forældreinddragelse
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At inddrage forældrene som aktive medspillere er en del af kernen i det pædagogiske arbejde med at sikre
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Forældresamarbejdet skal rumme en dialog om, hvordan
dagtilbud og forældre sammen kan fremme, at barnet trives, lærer og udvikler sig, og hvordan samarbejdet kan understøtte børnefællesskabet. Det daglige samarbejde baserer sig på tillid, på den enkelte families behov og på at få talt om de gensidige forventninger til hinanden.
Samarbejde og kommunikation i det daglige med forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse Vi kommunikere dagligt med forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Dette gøres, hvis muligt, hver dag i både aflevering og hente situationen. Her fortæller vi fx forældrene
omkring, hvad barnet har lavet/skal lave, hvordan barnet har haft det den pågældende dag og inviterer til
en kort dialog, hvis forældrene ønsker dette. Nogle forældre har brug for, at man næsten dagligt fortæller
lidt om, hvordan deres barn har haft det. Andre har ikke brug for at blive involveret, undtagen når der er
særlige omstændigheder.
Hverdagsdialogen om barnet er med til at opbygge et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde.
Vi skriver kort nyheds info. brev for hver uge, , hvor vi orienterer om, hvad vi arbejder med, hvilke pædagogiske tiltag vi sætter i gang, tema m.m. Her skriver vi om baggrunden for valg af aktiviteter, og hvordan
disse aktiviteter vil styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Ligeledes har vi et fast punkt i
rammen for udarbejdelse af nyhedsbrevet, som omhandler hvordan forældrene kan understøtte månedens tema og aktiviteter.
Ugebrevet sendes på intra. Vi lægger billeder op af vores aktiviteter og ture, så forældrene kan følge med i
barnets oplevelser. Til d 1 i hver måned slettes alle billederne på intra.
Vi giver vigtige informationer på børneintra. Vi holder trivselssamtale og årssamtale, hvor vi sammen
opstiller mål for barnets udvikling, både i institutionen og hjemme. Hvis et barn tilflytter eller rykker op fra
vuggestuen så holder vi opstarts- eller overgangssamtaler. Hvis der opstår behov for yderligere samtaler
så holder vi selvfølgelig også dem. Som led i forældreinddragelses processen opretter vi altid fælles mål og
fokus områder. For børn, som har brug for ekstra støtte opretter vi stafetlog. Som et led i stafetloggen afholder vi løbende opfølgningsmøder med forældrene – min. Hvert halve år. Når det handler om ens eget
barn kan man være i forsvarsposition og det kan derfor være svært at tage konstruktiv kritik til sig. Her
gælder det for personalet om at skabe den tillid, der er nødvendigt for det gode samarbejde. Vi må gøre
vores bedste for at signalere, at vi vil deres barn det bedste.
Vi tager udgangspunkt i at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi forsøger at tilgodese de enkeltes
behov så længe det forenes med de andre børns behov. Generelt fungerer samarbejdet med vores forældre uden problemer.
Forældresamarbejdet vægtes højt og udgangspunktet for samarbejdet er, at vi kun ved fælles mål og
hjælp kan nå målet omkring at udvikle børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er tydelige rammer og forventninger til forældrene omkring fx afleveringstidspunktet. Vi vil helst at børnene er afleveret
inden 9.30 da personalet ellers er optaget af dagens aktivitet. Baggrunden herfor er, at det er vigtigt, at
børn og voksne ikke mister fokus på det pædagogiske gøremål og dette er der stor chance for, hvis man
ofte bliver forstyrret af forældre, som afleverer børn midt i aktiviteten.
Vi vil meget gerne inddrage forældrene omkring de pædagogiske aktiviteter. Forældre som har adgang til
særlige foranstaltninger fx via deres arbejde eller interesser (brandstation, fiskeri, yoga, musik, restaurant,
teater) er som regel altid velkomne til at byde ind. Når vi arbejder med læreplanstemaerne er det også
muligt, at vi opfordrer forældregruppen til at byde ind med ideer ift. det emne der er valgt. Samarbejdet
med forældrene omkring at rådgive og vejlede dem om deres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
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Vores intentioner er, at have et åbent og konstruktivt samarbejde med forældre. Det er vigtigt med tillid
og gensidig respekt.
Når vi har årssamtaler, går vi i dybden med det enkle barns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi
arbejder ud fra et dialogværktøj, hvor vi i fællesskab drøfter barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.
Vi går i dialog med forældrene og er særligt nysgerrige på, hvordan forældrene ser barnet. Dette bl.a. med
udgangspunkt i læretemaerne. Forældrene har forinden samtalen modtaget dialogværktøjet og har derfor, ligesom personalet mulighed for at forberede sig på samtalens indhold. Forældre og personale afslutter samtalen med, sammen at finde 2 mål, som man fælles kan arbejde med. Vi har her fokus på fælles
mål samt hvad vi gør i institutionen og hvad forældrene kan gøre i hjemmet. Mål og tiltag bliver altid aftalt
i en tæt dialog med forældrene.
Når vi har børn, som fx har sociale udfordringer, kan forældresamarbejdet til tider være udfordret.
Samarbejdet er selvfølgelig mere sårbart og kan opleves som en balancegang i den daglige kontakt ….hvor
meget , hvor lidt og hvornår snakker vi om disse ting. Årssamtaler, trivselssamtaler og stafetlogmøder er
selvfølgelig det rette sted og det er vigtigt at forældrene i en eller anden grad får indsigt i hele billedet af
deres barn i institutionen. Det kan være svært.
At møde forældrene forskelligt og tilpasse samarbejdet ud fra deres behov. Det er vigtigt, at vi som personale kan rumme forældres forskelligheder. Det handler måske ofte om en (mave)fornemmelse af, hvordan
kommunikation bedst foregår og leveres, for at samarbejdet bliver konstruktivt. Hovedfokus for os er altid
børnene, men der kan måske blive tale om mindre kompromisser for at opnå mest mulig og bedst mulig
samarbejde og målsætning.
Vi forsøger at møde hver enkelt forældre ud fra den enkles behov, men Ift. pædagogisk praksis samt
udvikling af læringsmiljøerne, tager vi udgangspunkt i gruppens behov. Hvis det er muligt inden for givne
ramme at tage hensyn til en enkelt forælders behov uden at skulle gå på kompromis med gruppens behov,
så gør vi det.
En af vores opgaver som pædagog er ikke kun at være god til at aflæse og kende de enkelte børns signaler
og udfordringer. Vi skal også være gode til at aflæse og håndtere deres forældre. Dette er et stort krav, at
stille, da man i de fleste daginstitutioner har rigtig mange familier af forholde sig til. Men vi skal dog alligevel prøve. Fx i afleveringssituationen om morgenen, hvor barnet kommer trygt hjemmefra og skal i gang
med dagen. Her har vi i institutionen en meget fornem opgave i, at kunne hjælpe både barnet og måske
også forælderen i denne overgang, som det jo er. Vi skal kunne aflæse og gribe det specifikke moment,
hvor barnet og forælderen accepterer at overgive sig til os. det kræver tilstedeværelse og indlevelse. Dette
forsøger vi at have særlig fokus på i vores institution.
Hvad ved vi om forældrenes oplevelse af vores samarbejde Vi ved ikke altid, hvordan forældrene oplever
samarbejdet, men det er altid muligt at fortælle om det i samtalerne og her kommer det ofte også frem,
både direkte og indirekte. I mange tilfælde kan man også aflæse forældrenes reaktioner.
Hvert andet år bliver forældrene bedt om at udfylde en forældrebrugertilfredshedsundersøgelse og denne
bruger vi ift. få fokus på både ressourcer og udfordringer. Vi tager ligeledes løbende imod feedback i hverdagen. De fleste forældre er gode til at fortælle, hvordan de oplever samarbejdet. Vi har altid en 3 måneders samtale, efter at et nyt barn er startet. Her snakker vi om den første tid, og spørger ind til forældrenes oplevelse af opstarten. Har forældrene noget med på disse møder, som de er utilfredse med eller andet, tager vi det altid op på det efterfølgende stuemøde. Til årssamtalerne aftales der mål og tiltag, som
fint kan tage udgangspunkt i udfordringer omkring samarbejdet, hvis der er behov for det.
Vi arbejder hele tiden på, at sikre en åben kultur, hvor forældrene oplever at det er ok at kunne undre sig
eller at komme med deres bekymringer ex. om børnegruppen, madpolitik, drengepædagogik, udeliv osv.
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Vi lytter altid til dem og ofte undersøger vi eller retter fokus i den retning, som ex. en forældre har undret
sig over.
Udviklingsmuligheder
Vi er spændt på at se resultatet af forældrebrugertilfredshedsundersøgelsen, som bliver udsendt til alle
forældre i slutningen af 2020.
I 2018 var udfordringen, at forældrene ønskede større forældreinddragelse. Vi har derfor de sidste 2 år
haft særlig fokus på udvikling af denne udfordring og har i den forbindelse ændret vores rammer omkring
fx samtaler, nyhedsbreve m.m.

Børn i udsatte positioner
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske
læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse fremmes.”

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte
positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
Personale og forældre vil oftest være de første til at blive opmærksom på, hvis noget ændrer sig, og vil
samtidigt have en vigtig viden om barnets hverdag. Hvis forældre eller personale bliver opmærksom på,
at noget ændrer sig omkring barnet, er det vigtigt, at vi tager hånd om det så hurtigt som muligt.
Opmærksomheden kan dække over helt naturlige årsager, og kan udgøre alt fra en kort forbigående
stammen til ændret adfærd eller en helt tredje problematik.
I Fanø Børnehave og Vuggestue opretter vi en stafetlog, hvis forældre eller personale bliver opmærksomme på et barns
trivsel.
Ved de årlige samtaler i januar er der indlagt et punkt omkring alkohol.
Fanø kommune har haft fokus på emnet og vi giver med dette punkt mulighed for at forældrene kender et
sted de kan få hjælp hvis der er alkohol problemstillinger i nærheden.

Hvad er en stafetlog? 1
1

*Stafetlog:
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En stafetlog er en digital logbog som udarbejdes sammen med barnets forældre.
Kun barnets forældre og de personer, som forældrene har givet samtykke til, kan få adgang til stafetten
Som forælder kan du til enhver tid logge dig på stafetten.
Med stafetloggen bliver aktiviteter omkring dit barn samlet og beskrevet.
Stafetloggen sikrer overblik over involverede fagpersoner, samt hvem der har ansvar for hvad.
Redskabet sikrer at vigtig viden ikke går tabt i overgange fra f.eks. børnehave til skole.

Stafetloggen udarbejdes i samarbejde med jer som forældre. Som forældre inddrages I med det samme,
og har adgang til stafetten på lige fod med fagpersoner. Der indhentes altid samtykke fra jer.
Hvornår starter en stafetlog?
En stafetlog starter op, så snart forældre eller personale bliver opmærksom på et barns trivsel. Det kan
være forældre som henvender sig til primærpersonalet ang. en undring eller ”bekymring” eller
personalet, som henvender sig til forældrene. Stafetten bliver oprettet af primærpædagogen og altid i
samarbejde med forældrene. Der vil aldrig blive skrevet noget om et barn uden forældrenes inddragelse
og forældrene vil derfor hele tiden være opdateret ift. barnets stafet. I Fanø Kommune er et godt
forældresamarbejde forudsætningen for, at der oprettes en stafetlog.
Tilknytning af støttepædagog
Tilknytning af støttepædagog fordrer, at dagtilbuddet har oprettet en stafetlog på barnet og at man har
arbejdet med stafetloggen internt i en rum tid.

Fra 1 februar 2021 erstattes stafetlog af Rambølls Hjernen og Hjertet.

Her vil delen der hedder TOBI. Erstatte stafetlog som vil være fælles værktøj for hele øen ifm. udsatte børn.
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Sammenhæng til børnehaveklassen
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste
år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber
sammenhæng til børnehaveklassen.”

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

Formål
At give børnene fra Den integrerede institution Odden, Fanø Børnehave og Vuggestue og Børnehuset Bakskuld en god og tryg skolestart, hvor børnene kender hinanden på tværs af institutionerne og vil have et
vist kendskab til skolen, de fysiske rammer, de øvrige elever og børnehaveklasselederne. At arbejde på at
hjælpe børnene til at blive skole-parate. Desuden vil børnene få et vist kendskab til SFO`ens fysiske rammer samt personalet, som er tilknyttet.

Praksisbeskrivelse
I august måned bliver alle de 5 årige – "før-skolebørn" tilknyttet "Højskolen" i Fanø Børnehave og Vuggestue og "Troldebo" i Odden.
I løbet af september, oktober måned opstartes samarbejdet omkring førskolebørnene. Førskolebørn fra
Odden, Fanø Børnehave og Vuggestue og Børnehuset Bakskuld mødes sammen med det tilknyttede personale hver onsdag fra kl. 9.30 til 13.00. Personalet aftaler fra gang til gang mødestedet. Når vejret tillader
det, opholder vi os udendørs, - ofte ved bålpladsen i Kallesens Grå Bjerge, hvor vi tidligere havde en skurvogn. Når kulden melder sig for alvor, besøger vi hinandens institutioner eller i SFO´en på skift. Børnene
leger frit, - i begyndelsen mest med de børn, de kender fra deres børnehave, men efterhånden som kendskabet til hinanden udvikler sig, leger de sammen på tværs af institutionerne. Der vælges et overordnet
tema, som der arbejdes med i en længere periode. I 2013 var det vikinger, i 2014 & 2015 Fanøs historie
samt kultur og i 2016 & 2017 er det ”elementerne”: vand, jord (sand), ild og luft.
I april måned starter en besøgsrække i børnehaveklasserne på Fanø skole.
Hver onsdag i april og maj er der ”skoledag” for førskolebørnene, hvor en af børnehaveklasselederne eller
SFO-pædagogen har førskoleaktiviteter. Aktiviteterne er planlagt i et samarbejde mellem personale fra
skole og børnehave Denne besøgsrække sluttes af med 3 fælles dage sammen med børnehaveklasserne
og personalet. Disse fælles dage ligger op til Kr. Himmelfartsferien og foregår på skovlegepladsen.
Efter besøg på skolen går børnene sammen med deres voksne i SFO´en, hvor de kan lege og spise madpakker, inden de går tilbage til deres respektive børnehaver.
Pædagoisk forberedelse:
I februar måned mødes børnehaveklasselederne, SFO og det involverede personale fra daginstitutionerne.
Til mødet fortæller børnehavepersonalet omkring børnegruppen, som skal begynde i skolen. Ligeledes
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gennemgås hvert barns kompetencer og ressourcer. Hvis barnet har nogle udfordringer, som er væsentlige at vide noget om i forhold til skolestart, videregives disse info også. De 3 klar til skole skemaer overleveres.
I oktober måned, efter børnenes skolestart, mødes børnehaveklasselederne, SFO og det involverede personale fra daginstitutionerne igen til en evaluerende snak. Hvordan gik skolestarten, hvordan har børnene
det, hvordan fungerer de i forhold til forventningerne, er der noget børnehaverne kan gøre anderledes
eller have fokus på. Børnene besøger deres gamle børnehave 1 dag efter skoletid. Dette er fælles planlagt
mellem institutionerne.
Konklusion
Børnene kender hinanden, og har fundet venner på tværs af institutionerne, så de ikke i så høj grad som
tidligere holder sammen med deres ”børnehavegruppe”. Børnene får et kendskab til skolens fysiske rammer, skolens kultur og de voksne, der skal tage vare på dem det næste år. De får ligeledes genopfrisket
deres kendskab til, venskab med tidligere børnehavekammerater. Børnene får kendskab til SFO´ens kultur
og lærer vejen fra skolen til fritidshjemmet at kende. Børnene får sagt endeligt farvel til børnehaven, og
får en oplevelse af at være blevet ”store” og startet på et nyt kapitel i deres liv. Børnehaveklasselederne
får et vist kendskab til børnene inden skolestart, så de kan være opmærksomme på evt. særlige behov på
et tidligere tidspunkt.
Brobygningen danner et godt grundlag for børnene, i forhold, til at få en god og tryg skolestart. Det tætte
samarbejde mellem skolens børnehaveklasseledere, SFO og daginstitutionernes personale er ligeledes
med til at have fokus på børnenes udvikling samt skoleparathed.

Dagtilbud til dagtilbud
Dagplejeforældre skal skrive barnet op til en plads i det ønskede dagtilbud/børnehave min. ½ år
før barnet bliver 3 år. Dette skal ske elektronisk via borgerservice.
Barnets børneintramappe, som indeholder årssamtaler, hvor 2 mål er aftalt samt evt. stafetlog
overleveres til nyt dagtilbud.
Forudsætning for overlevering af børneintramappen samt evt. stafetlog er, at forældrene til barnet og det
nye dagtilbud anmoder det gamle dagtilbud om at overflytte barnets børneintramappe til nyt dagtilbud.
Forældrene skal forinden overlevering have underskrevet en samtykkeerklæring. OBS! Den dag barnet
stopper i dagtilbuddet slettes alt skriftligt materiale på barnet, herunder barnets børneintramappe og evt.
stafetlog, så det er vigtigt, at der søges om overlevering i god tid.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet
med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?
Lokalsamfundet er i høj grad integreret i Fanø Børnehave og Vuggestue. Naturen i og omkring børnehaven
anvendes daglig til leg og læring. Både til egne udflugter og med den lokale naturvejleder på ø’en, som beskrevet flere steder i dette dokument.
Et tæt samarbejde med bestyrelsen og forældreudvalget sikrer også tæt samarbejde. Der er ofte forældre/ bedsteforældre som bidrager med arbejde og rennovering i børnehaven som derved viser børnene
fællesskabet omkring børnehaven. Dette bidrager ligeledes med kendskab til børnehaven i lokal samfundet, hvilket giver gensidig glæde.
Slutteligt anvendes museer på ø’en for børnene hvor lokal historier og viden bidrager til forståelse af Fanø
og ø’ens historie.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under
hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
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Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?
Børnehaven anvender modellen DCU (Dansk Center for Undervisningsmiljø) en gang i året til alle 5-årige.
Undersøgelsen fortæller hvordan børnene oplever børnehave miljøet og ud fra denne udarbejder Fanø
Børnehave og Vuggestue tiltag efter nødvendighed. Undersøgelsen bliver udarbejdet via interviews fra
støttepædagog korpset. Næste undersøgelse opstartes i slutningen af 2020 og resultaterne foreligger i
2021.
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De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns
brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets
erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement,
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet
alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

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.
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Alsidig personlig udvikling
Hvordan kan målet opnås:
- Ved at den voksne er rollemodel, der giver tryghed, omsorg og viser respekt for det enkelte barn, samt er
opmærksom på børnenes forskellige behov
-Ved at barnet bliver anerkendt og respekteret for den det er og bliver styrket i at sige til og fra
-Ved at opleve overraskende og udviklende tilbud, som vækker nysgerrigheden, og ved at få mulighed for
at gå på opdagelse, opleve voksne, der hjælper til at fastholde de aktiviteter, som barnet er i gang med,
under hensyn til barnets individuelle udviklingstrin, så barnet oplever succes med at fuldføre et projekt og
opleve en god proces undervejs.
-Ved at indgå i forskellige grupperelationer og får kendskab til forskellige kulturer og forskellige måder at
leve på.
-Ved at inddrage børnene i beslutningsprocesser, hvor de har mulighed for indflydelse.
- Inddrage Marco Brodde (naturvejleder)
- Ved at lære f.eks. at tage tøj af og på, personlig hygiejne, kunne bede om hjælp osv.
- Ved at arbejde med f. eks. trinfor-trin og andet materiale der stimulerer og udvikler børnenes evner i
f.h.t. empati impuls kontrol problemløsning, selvkontrol og håndtering af aggression.
- gøre brug af lokal viden, evt. forældre, der giver børnene mulighed for at kende til og vække deres nysgerrighed for forskellige kulturer.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer
og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor
de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte
forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og
læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre
børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter,
ting, legetøj m.m.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Social udvikling
Hvordan kan målet opnås:
- Ved at opleve voksne, der er opmærksomme og støtter barnet i at kunne få forståelse for andres følelser
og respektere dem
- Ved at indgå i forskellige gruppesammenhænge, hvor voksne er rollemodeller
- Gennem samvær med andre lære bl.a. at kunne vente på tur, dele med andre osv.
- Ved at have rum og mulighed for at kunne skabe venskaber og blive støttet i det
- Ved at opleve voksne, der støtter og vejleder i konfliktløsninger
- fokus på værdier som; vi hører til på det samme sted og har dermed en social samhørighed (Fanø),
- indgå i et fællesskab i brobygningen med Odden og have Fanø som tema. lave aktiviteter med Marco
Brodde hver måned for alle grupper, både sammen og individuelt
- Ved at arbejde med minigrupper med fokus på relations dannelse blandt børnene.
- Personalet arrangerer hvert år juleafslutning, sommerfest og legepladsdag.
- fokus på at være en god kammerat – inddrage trin-for-trin osv.
- sørge for info på intra, så forældre og børn kan tale om dagens aktiviteter for eksempel hvad var sjovt,
hvad var knap så sjovt, hvordan kan det evt. blive sjovt næste gang.
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- fokus at øve børnene i at være en del af en større gruppe om en fælle aktivitet, samling, rollelege, cykle i
flok. Opmærksomhed på at stimulere børnenes sociale kompetencer på et alderssvarende niveau (gruppemål) og tage hensyn til individuelle behov.

Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med
barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns
kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale.
Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de
fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at
indgå i fællesskaber med andre børn.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan
forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Hvordan kan målet opnås:
- Ved at møde voksne, der forstår og anerkender barnet, så det kan formidle egne meninger, tvivl, følelser
og tanker
- Ved at have mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer f.eks. sange, vrøvlesnak, rim
og remser, teater, rollespil mv.
- Ved at give udtryk for årsag, virkning og sammenhænge ud fra barnets oplevelse og ved at anvende sproget til problemløsning
- Ved at blive støttet i at udvikle ordforråd og begreber, interesse for det skrevne sprog m.v.
- Ved at have adgang til CD, lydbøger, bøger, papir, skriveredskaber m.v.
- Ved at få mulighed for samtale, blive set og hørt og ved fordybelse sammen med en voksen
- Stimulere børnene til at udvikle ordforråd og begreber, så de kan opnå viden og videreformidle viden om
Fanø. Arrangere ture forskellige steder på øen, både med og uden Marco Brodde. Læse/fortælle gamle
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fortællinger om og besøge museer på Fanø. Lave egnsretter og dermed introducere børnene for øens specialiteter
- Ved dialogisk læsning til at styrke den sproglige udvikling til et alderssvarende niveau.
- info på intra, der giver mulighed for at tale om dagens aktiviteter, hvor forældrene ikke er med. Styrke
evnen til genfortælling og resumere.
- Fokus på at mærke egne grænser og sige fra. Opmærksomhed på at stimulere børnenes sproglige udvikling til et alderssvarende niveau og tage hensyn til individuelle behov.

Alle 3- og 5 årige børn bliver sprogscreenet.
Sprogscreening af førskolebørnene, de 5 årige, udarbejdes i august/september måned.
Overlevering af sprogscreening til skolen sker kun, hvis I som forældre har givet samtykke til
overleveringen. Samtykke gives via udfyldelse af fuldmagter på børneintra. Hvis barnet ligger inden
for fokuseret eller særlig indsats, så deltager støtte/sprogpædagogen i overleveringsmødet med
skolen i februar måned.
De 3 årige bliver sprogscreenet løbende hele året igennem. Sprogscreeningsrapporten vil blive lagt
på barnets børneintramappe, så I som forældre kan se resultatet. Hvis der er behov for opfølgning,
vil I blive indkaldt til en samtale. Hvis I har spørgsmål til rapporten, er I meget velkomne til at
kontakte Jane Bjerg, sprog/støttepædagog ift. en uddybning.
Vi bruger Rambølls elektroniske redskab – Hjernen og Hjertet.
Det vil være sprog/støttepædagogen og fælleslederen, som foretager alle sprogscreeninger på de 5
årige. Ift. de 3 årige er det sprog/støttepædagogen og primærpædagogen, som foretager
screeningerne. Børnene plejer at stå i kø for at komme ind og være med, men hvis vi skulle opleve
et barn, som ikke ønsker at deltage, så orienterer vi forældrene. Vi tvinger ikke barnet til deltagelse.
Testen/rapporten er inddelt i tre indsatsområder:
1. "Generel indsats", hvor barnet stimuleres, som en del af barnets hverdag i hjemmet og i børnehaven.
2. "Fokuseret indsats", her vil der ofte være et eller flere områder, hvor der skal arbejdes ekstra med
specifikke sprogområder
3. "Særlig indsats" her vil der være flere områder, hvor barnet har brug for en ekstra indsats. Ofte vil
der konsulteres en talepædagog eller tale/høre konsulent.
Selve testens resultat vil være delt op i 2 kategorier:
TALESPROGLIGE FÆRDIGHEDER
Sprogforståelse
Ordforråd
Kommunikative strategier
FØR-SKRIFTLIGE FÆRDIGHEDER
Rim
Opmærksomhed på skrift
Hovedparten af sprog indsatsen, vil være som en del af de daglige aktiviteter, hvor vi tager
udgangspunkt i det, som barnet har interesse for og det som foregår i årgangen. Her vil det i høj
grad være gruppens pædagogiske personale og evt. sprogpædagog, som yder en indsats. Det kan
bl.a. være i dialog, strukturering og små øvelser.
Den sproglige indsats vil altid blive udarbejdet med fokus på, at børn har forskellige forudsætninger
og derfor vil indsatsen og evt. støtte variere og ændres.
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Inddragelse af forældre:
Vi ser forældre, som en vigtig samarbejdspartner i forhold til en sproglige indsats. Derfor vil
forældre blive en del af den sproglige indsats og vi vil naturligvis tage udgangspunkt i de ressourcer,
som der måtte være i hjemmet. Vi tror på, at ved fælles hjælp og med et godt samarbejde, vil vi
opnå de bedste resultater.
Videre indsats ift. skolestart
Resultatet af vores sprogscreening samt den sproglige indsats vil indgå som en del af
overleveringen til skolen, hvis I som forældre giver samtykke til dette.
Formålet er, at skolen så har mulighed for at arbejde videre med de tiltag, som er startet op i
børnehaven.
Videre indsats ift. Institutionsskift
Hvis barnet flytter institution, skal forældrene i samarbejde med det nye dagtilbud anmode om, at
sprogscreening samt evt. stafetlog bliver overdraget i god tid, inden barnet stopper i dagtilbuddet.
Forældrene skal underskrive samtykke.
Børneintramappe, stafetlog samt øvrig info m.m. på barnet bliver slettet den dag, at barnet har
sidste dag i dagtilbuddet. Sprogscreeningen på Hjernen og Hjertet (sprogscreeningssystemet) bliver
ligeledes slettet, når barnet går ud af dagtilbuddet.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre,
eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse –
lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for
erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i
aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens
funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og
bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Hvordan kan målet opnås:
- Ved at barnet udover de daglige opholdsrum, tilbydes forskellige fysiske rammer, åbne arealer, skove,
markveje, legepladser, krybe-, kravle-, klatre-, balance- og gyngemuligheder
- Lave aktiviteter der stimulerer barnets motoriske udvikling alderssvarende og tage hensyn til individuelle
behov.
- Ved at barnet tilbydes små fine legesager, tegne, male, lægge puslespil, at klæde sig på og af eller hjælpe
hermed, hjælpe ved madlavning, rengøring og andre opgaver
- Ved at der gives tid og mulighed for selv at opleve, undersøge og opnå kendskab til forskellige materialer
- Ved at barnet møder voksne, der giver omsorg ved at have tæt kontakt med barnet og respekterer dets
grænser, - samtidig med at den voksne selv sætter grænser for sin egen person
- Ved at barnet tages med ud i trafikken under betryggende forhold, de ældste på cykel. Vi informerer når
vi begynder at cykle med børnene i flok, så der kan øves hjemme.
- Ved at der til stadighed er fokus på ernæring, og barnet får kendskab til sund mad.
- Vi færdes i forskellige ”rum” i naturen, både til fods og på cykel. Vi laver aktiviteter med Marco Brodde på
forskellige lokaliteter på øen.
-Ved at inddrage krop og bevægelse i månedsprogrammerne. Herunder fokus på aktiviteter der stimulerer
børnenes fin og grovmotoriske udvikling.
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- Børnehaven arranger årligt legepladsdag, hvor forældrene har mulighed for at hjælpe med at vedligeholde
og udvikle vores legeplads. Bl.a. med fokus på at børnene via deres leg på legepladsen, får stimuleret deres
motoriske udvikling.
- Personalet sørger for info på tavlen og intra, så forældrene har mulighed for at bakke op om aktiviteter
med den rette påklædning og fodtøj der passer til de bevægelsesaktiviteter der planlægges.

Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en
social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er
også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem
menneske, samfund og natur.”

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 naturfænomener 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.

Hvordan kan målet opnås:
- Ved at barnet ofte færdes i naturens forskellige ”rum”, - i skov, ved strand, oplever dyr på jorden, i luften
og under jorden, går og løber, triller, klatrer og smager, lytter og føler i og på naturen.
- Ved at barnet møder voksne med engagement, viden og interesse for naturen, får mulighed for at eksperimentere og undre sig og får erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge.
- Ved at opleve at stort set alle aktivitetsformer kan udøves udendørs.
- Ved at færdes i naturen i al slags vejr, blive gjort opmærksom på naturens forskelligheder.
- Ved at gives mulighed for at smage på det der kan spises fra naturen og gives
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viden om hvad der ikke må spises. Gives mulighed for at eksperimentere, udforske, undre sig, men også få
respekt for naturen.
- Vi tager på ture med alle børnegrupperne, både med og uden Marco Brodde. Det vi lærer af Marco,
inddrages også i vores hverdag efterfølgende. Vi arbejder med Fanø som emne på forskellige
niveauer, alt afhængigt af alder og gruppe.
- Vi laver bål og bålmad hver fredag året rundt i bålhytten, og anvender bålhytten som samlingssted for
fælles hygge og et sted at varme sig en kold vinterdag.
- Vi arranger legepladsdag, så vores naturlegeplads bevares og udvikles. Inddrager forældre til at
deltage i aktiviteter, hvis de besidder en særlig viden børnene kan drage nytte af.
- personalet sørger for info på intra, så forældrene har mulighed for at bakke op om udeaktiviteter, der
kræve særlig påklædning.
- Der laves aktiviteter der tager hensyn til børnenes alder (evne til at koncentrere sig, holde fælles
fokus, motorisk og sproglig udvikling).
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig
selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former 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 oplevelser, 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 fællesskab
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Hvordan kan målet opnås:
- Ved at barnet får oplevelser med musik, teater, sange, fortællinger og billeder.
- Gøres opmærksom på forskellige livsformer, at bo på landet eller i byen, at have dansk baggrund eller en
anden oprindelse. Opleve voksne der respekterer forskellige holdninger, sprog og færdigheder. Har lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud.
- Ved at barnet udtrykker sig gennem musik, teater, sang, tegne, male, fortælling m.v. Ved at der tilbydes
materialer og ved at barnet møder voksne, der er opmærksomme på mulighederne indenfor kreative udtryksformer. Får mulighed for at bearbejde forskellige oplevelser og indtryk.
- vi laver aktiviteter både med og uden Marco Brodde, arbejder med temaer om forskellige lande,
- Vi arrangerer årligt tilbagevendende aktiviteter, der dermed bliver til traditioner; legepladsdag,
sommerfest, laver udstillinger af børnenes kunst og juleafslutning der giver forældrene mulighed for
at engagere sig.
- vi inviterer familier med anden kultur og traditioner til at komme og fortælle om deres land og
kultur.
- vi har fokus på den forskellige kultur der også opstår i hver gruppe. Vi har fokus den forskellighed
der kan være fra familie til familie, og øver dermed rummelighed for forskeligheder herunder.
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle
og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med
henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en
vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den
pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende opfølgning og
evaluering af indholdet i læreplanen.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet
år?
Den pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år af forældrebestyrelsen og drøftes på dialogmødet
mellem Fanø Børnehave og Vuggestue og Børne- og Kulturudvalget. Den pædagogiske læreplan indeholder på, den ene side mål for, hvilke kompetencer børnene skal have mulighed for at tilegne sig i børnehaven, og på den anden side nogle overordnede overvejelser om, hvordan disse kompetencer nås.
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Evaluering og dokumentation
I Fanø Børnehave og Vuggestue vil vi, ift. løbende evaluering af den pædagogiske praksis samt dokumentation, bruge KIDS kvalitetsudvikling, som udarbejdes hvert andet år via forvaltningens tilsyn samt EVA´s
redskab til evaluering af pædagogisk praksis – udgangspunkt i de nedenstående ni områder.
1. Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen
2. Børnesyn og børneperspektiver
3. Børns leg
4. Det brede læringssyn
5. Samspil og relationer
6. Børn i udsatte positioner og alle børns deltagelse i børnefællesskaberne
7. Evaluerende pædagogisk praksis
8. Forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
9. Sammenhængende overgange
For at sikre, at vi udvikler pædagogisk praksis i en sådan grad, at det kan mærkes i hverdagen, har vi besluttet, at der skal være særlig fokus på de enkelte ovenstående områder i en periode på ½ år af gangen.
I 2019 er der arbejdet med KIDS-kvalitetsudviklingsværktøjet. Vi har været inde og evaluere og
udvikle den pædagogiske kvalitet på følgende nedenstående områder og har nu et rigtigt godt
grundlag at arbejde videre med.
Ift. overordnet vurdering af kvaliteten i den pædagogiske dagligdag, måles der på følgende:
 Leg og aktivitet


Relationer

 Fysiske omgivelser
Ift. børnenes mulighed for udvikling på specifikke områder, måles der på følgende områder:
 Socio-emotionel udvikling


Deltagelse og indflydelse



Kritisk tænkning og erfaringsdannelse



Selvudvikling



Sprog og kommunikation

 Opmærksomhed
KIDS rapporten, udarbejdet i efteråret 2019, påviste at vi inden for de næste 2 år og frem til
udarbejdelsen af næste KIDS-kvalitetsudvikling i efteråret 2021, skal have særlig fokus på leg og
aktivitet samt deltagelse og indflydelse. På denne baggrund har vi valgt, at børns leg samt opmærksomhed
og børneperspektiver skal være fokusområderne i 2021. I 2020 har vi valgt at have særlig fokus på forældresamarbejdet og sammenhængende overgange.
Dette fordi, at forældretilfredshedsundersøgelsen i 2018 bl.a. påviste udfordringer med
forældresamarbejdet. Vi har i 2019 haft særlig fokus på forældresamarbejdet.
I forhold til sammenhængende overgange, så har vi haft et samarbejde med socialstyrelsen i 2019, som
havde fokus på overgangen fra sundhedsplejerske til dagtilbud, forældresamarbejdet samt den forebyggende indsats omkring børns mistrivsel. Derfor er det ligeledes væsentligt at vælge sammenhængende
overgange som fokusområde i 2020.
Vi har udarbejdet et 4 års hjul, hvor vi kommer i dybden med alle emner. Der vil selvfølgelig være
fokus samt løbende evaluering på alle områder i hverdagen, men særlig fokus vil være i den valgte periode.
Der vil løbende og efter hver afslutning af et emne blive udarbejdet et skriv, som tager udgangspunkt i
EVA´s nedenstående ramme. Bestyrelsen vil ligeledes blive løbende inddraget.
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4 års hjul
Temaet: evaluerende pædagogisk praksis vil være vores indledende emne til 4 års hjulet, da det
danner baggrund for at arbejde målrettet med alle øvrige emner.
2020
Forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
Sammenhængende overgange
2021
Børns leg, herunder leg og aktivitet (KIDS-mål)
Børns fysiske, psykiske og æstetiske miljø (Evaluering af DCUM som offentliggøres midt 2021)
2022
Børnesyn og særligt børneperspektiver, Opmærksomhed herunder deltagelse og indflydelse (KIDS-mål)
Børn i udsatte positioner og alle børns deltagelse i børnefællesskaberne
Samspil og relationer
2023
Det brede læringssyn
Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen
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