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Indledning
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Hobro Fribørnehave er beliggende midt i Hobro
i en stor flot gammel villa der grænser op til
Hobro Friskole. Børnehaven holder til i sin egen
villa men benytter også skolens lokaler og legeplads og har i øvrigt et tæt samarbejde med
indskolingen.

som vejen til at nå de pædagogiske mål. Dette
kommer til udtryk ved en bevidst holdning
hos personalet, hvori blandt andet bevægelse, naturoplevelser, sproglig opmærksomhed,
glæde og sang naturligt indgår i børnehavens
dagligdag.

Børnehaven er en del af Hobro Friskole og tager udgangspunkt i de Grundtvig-Koldske
tanker om fællesskab, dialog, udvikling og nærhed, og derfor starter vi for eksempel hver dag
med morgensang og samling.
Børnehaven har fokus på det enkelte barn og
vægter fællesskab, spontanitet og livsglæde

Vi sørger hver dag for, at børnene er omgivet af
fagligt kompetente og nærværende voksne, der
hver især brænder for at skabe et udviklende
og trygt miljø for børnene i børnehaven.
Derudover er det højt prioriteret, at der er en
gensidig dialog med forældrene omkring deres
barns trivsel, udvikling og læring generelt.

Organisering

Målsætning

Børnehaven er en privat institution, organiseret
som en del af Hobro Friskole.
Børnehaven starter i august 2022 og er normeret
til 30 børn.

Hobro Fribørnehave skal være et sted, hvor
der er trygt og rart at være, hvor børn trives og
udvikler sig, og hvor forældrene er trygge ved at
aflevere deres børn.

Friskolens bestyrelse er den øverste myndighed og børnehavens forældre er valgbare til
denne. Derudover vælges der blandt børnehavens forældre et forældreråd. Her har man
mulighed for at få indflydelse på dagligdagen i
børnehaven og lave indstillinger til skolens
bestyrelse.

Her danner vi grundlaget for at børnene kan
udvikle sig til samfundsborgere med forståelse
af demokrati og lyst til at tage medansvar. De
hviler i sig selv i kraft af et godt selvværd, men
er ikke sig selv nok. De er åbne over for det
ukendte, og har lyst til at lære nyt.

Skolelederen er børnehavens øverste leder. I
det daglige er det afdelingslederen, der er
ansvarlig for det administrative og pædagogiske indhold.
Mariagerfjord Kommune fører tilsyn med, at
børnehaven lever op til gældende krav til
børneinstitutioner i kommunen.

Børnehaven vil skabe et udviklende miljø med
nærværende og engagerede voksne, der danner grundlag for tryghed, leg, glæde og læring.
Et miljø som styrker nysgerrigheden og interessen for omverdenen og samtidig tilgodeser det
hele menneske både følelsesmæssigt, socialt,
motorisk, kreativt, sprogligt og kulturelt.

Vi arbejder på
• at udvikle børnenes selvværd
• at børnene bliver selvstændige og sociale
• at børnene lærer at tage hensyn og være ansvarlige over for hinanden
• at børnene lærer at samarbejde og løse konflikter
• at børnene lærer at kunne klare praktiske opgaver
• at børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder
• at styrke børnene i deres tilegnelse af sprog
• at støtte børnenes indflydelse og medbestemmelse i hverdagen

5

Hobro Fribørnehaves

børnesyn og grundværdier

Børnesyn

Grundværdier

Børnehavens grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi møder børnene anerkendende og værdsætter deres forskellighed.

Børnehaven har fire grundværdier, som vi
anskuer som særlige væsentlige for børnenes
udvikling, læring og trivsel i børnehaven.

Børnehaven tror på, at åbenhed og respekt er
byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor
forskellighed er en styrke.
Børnehaven har fokus på det hele menneske
og dermed på børnenes dannelse, trivsel og
dermed deres personlige og sociale udvikling.
Alle børn har ressourcer og vi tror på, at børn
udvikler sig og lærer bedst ved, at vi i det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i disse.
Det er vigtigt for os, at børnene oplever et trygt
og tillidsfuldt miljø, hvor livsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og
gensidig respekt går hånd i hånd.
Børnelivet i Hobro Fribørnehave tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde
tilbyder. Naturen og skolens faciliteter har en
stor plads i børnenes hverdag, og vi samarbejder med forskellige institutioner, virksomheder
og foreninger i lokalområdet.
Vi skaber et inkluderende fællesskab, hvor alle
kan deltage. Vores forskelligheder ser vi som
ressourcer.

Nysgerrighed og kreativitet
Børn af nysgerrige og kreative af natur og er
naturligt disponeret for læring på baggrund af
denne nysgerrighed. Derfor ønsker vi i vid udstrækning af skabe et læringsmiljø, hvor børns
initiativer, der baserer sig på denne naturlige
nysgerrighed, gribes.
Der vil i løbet af en enkel dag opstå mange øjeblikke, hvor der er en unik mulighed for sansning, læring og udvikling for hvert enkelt barn
og vi er opmærksomme på af fange så mange
af disse øjeblikke sammen med børnene som
muligt.
Det kan f.eks. være en snegl, der krydser stien på vej på tur ved fjorden. Hvis børnenes
opmærksomhed fanges af sneglen, så er her
sådan et øjeblik, og så giver vi os tid og rum til
at sanse og lære lige her, hvor nysgerrigheden
skaber motivation.
Nysgerrighed og kreativitet er tæt forbudne
i legen, hvor børnene udvikler sig i samspil
med både børn og voksne. Nysgerrigheden og
kreativiteten er drivkraft i legen uanset om det
handler om at sanse og udtrykke sig gennem
æstetiske formsprog som eller det er i hulebygning i haven eller i de vilde lege på skrænten
ved fjorden.
Vi vil stimulere børnenes nysgerrighed og
kreativitet, da vi ser dem som udgangspunkt og
drivkraft i udvikling og læring både i børnehaven og fremadrettet i livet.
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Fællesskab
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I børnehaven prioriterer vi fællesskabet højt og
tager hånd om hinanden. Børn er forskellige og
er i kraft af denne forskellighed unikke bidragsydere til et mangfoldigt fællesskab, hvor alle er
værdifulde. Vi finder det væsentligt, at der er frihed til forskellighed og er bevidste om, at børn
er forskellige, udvikler sig forskelligt og lærer
forskelligt.

at have filosofisk karakter. Det kan f.eks. være
spørgsmål som, hvorfor nogle må noget, som
andre ikke må? Ved sammen at reflektere over
sådanne spørgsmål bliver børn i stand til at
forstå verden bedre – og dermed også sig selv
som en del af et mangfoldigt og forpligtende
fællesskab, hvor er og skal være plads til forskellighed.

Fællesskabet styrkes i vores daglige aktiviteter.
Både i musik, sang, drama og andre æstetiske
aktiviteter, hvor alle oplever at være værdifulde
i og for fællesskabet, samt i leg og i filosofiske
aktiviteter, hvor vi skaber rum for at børnene
kan udfolde sig filosofisk dvs. undre sig over de
fænomener og spørgsmål, som viser sig med
deres hverdagserfaringer, og som kan siges

Forholdet mellem individuelle behov og fællesskabet er også i spil på børnemøder, hvor
børnene får medbestemmelse og vi skaber en
spirende fornemmelse hos børnene for, hvad
demokrati er og hvordan dette udfolder sig i
forpligtende fællesskaber.

Bæredygtighed

Selvstændighed og selvværd

Bæredygtighed handler om at leve et godt liv
samtidig med, at vi har fokus på, at fremtidige
generationer skal have samme gode muligheder. Den bæredygtige pædagogik har derfor
både fokus på social og miljømæssig bæredygtighed.

I Hobro Fribørnehave tager vi barndommen
alvorligt. Vi ønsker at udvikle det hele menneske og børn skal derfor mødes med en respekt,
der bevarer og opbygger deres selvstændighed,
selvværd og selvtillid.

Social bæredygtighed handler om, at børn
og voksne indgår tillidsfuldt i relationer og er
meningsfuldt forbundet med andre. Dette gør
vi gennem et stort fokus på trygge og inkluderende fællesskaber, hvor alle børn opfatter sig
som værdifulde i sig selv og i fællesskabet.
Derudover har vi fokus på den miljømæssige
bæredygtighed, da vi mener, at det er en tilgang
man kan forstå og arbejde med allerede fra
man er børnehave. I dagligdagen vil vi derfor
have fokus på natur og miljø i bred forstand.
Temaer kunne være affald, genbrug, nedbrydning af affald i naturen, grøn energi samt haveprojekter med dyrkning af grønsager og madlavning af disse.
Med det store fokus på naturen og dens muligheder er det naturligt, at vi også arbejder med,
hvordan vi passer på den. Derfor vil vi også
være ude hver dag uanset vejr og vind.

Det børnene selv kan, skal de have lov at gøre
selv, og det, de næsten kan skal de have lov
at prøve kræfter med. Dette gælder i både
aktiviteter men også i hverdagsrutinerne med
tøjskift, madlavning osv. Når børnene får tid
og lov til selv at prøve og gøre tingene, udvikler
de selvstændighed, som opbygger selvtillid og
selvværd.
Selvværd og selvtillid opbygges også gennem
tillidsfulde relationer til personalet, der skaber
den nødvendige tryghed og modet til at udforske og afprøve nye ting. Dette sker i et varieret
udbud af aktiviteter, der er tilpassede, så alle
børn får udfordringer, der passer til dem.
Venskaber med andre børn er også en forudsætning for udvikling af selvværd, så i børnehaven vil vi sikre at alle børn har mindst en god
ven og trives i fællesskabet med de andre børn.
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Hobro Fribørnehaves
pædagogiske grundlag

Den styrkede pædagogiske
læreplan

Mariagerfjord Kommunes
børnepolitik

Den 1.juli 2018 trådte nye regler i kraft i forhold
til den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Med
den styrkede læreplan er der kommet et fælles
pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud,
og de seks læreplanstemaer fra 2004 er blevet
opdateret og udfoldet.

Vores værdier og supplerer og understøtter
Mariagerfjord Kommunes børnepolitik, hvor fire
centrale fokusområder skal danne de bedste
betingelser for børns læring, udvikling og trivsel
i Mariagerfjord Kommune:

Den sætter fokus på et tydeligere børneperspektiv, legen samt mindre og mere meningsfuld evaluering og dokumentation. Ligeledes
skal den indeholde overordnede pædagogiske
beskrivelser af relevante aktiviteter og metoder.

•

Livsduelighed og robusthed

•

Fællesskaber og tryghed

•

Voksne tager ansvar

•

Sundhed

Alt sammen for at løfte og styrke kvaliteten af
børns hverdag, læring og trivsel i daginstitutioner. Den styrkede pædagogiske læreplan er
grundstenen i vores arbejde med børnene, og vi
skal løbende sikre, at der er overensstemmelse
mellem det, der er politisk vedtaget, det vi har
beskrevet i vores styrkede pædagogiske læreplan og vores pædagogiske hverdagspraksis.

I politikken lægges der vægt på at læring, leg
og trivsel er hinandens forudsætninger og
fremmes i relationen mellem børnene og betydningsfulde voksne. Hvordan vi arbejder ud fra
fokusområderne vil blive uddybet både i beskrivelsen af børnehavens værdier og i arbejdet
med de seks læreplanstemaer.

Ledelsen er ansvarlig for at sikre kvaliteten i
pædagogiske arbejde overfor for vores bestyrelse, som er fælles med Hobro Friskole.
Bestyrelsen skal godkende den styrkede pædagogiske læreplan, og på bestyrelsesmøderne
er der mulighed for uddybelse, da børnehavens
pædagogiske leder deltager.

11

Dannelse og
børneperspektiv
I Hobro Fribørnehave mener vi, at alle børn har
ressourcer og har værdi i sig selv, og det er
udgangspunktet for det pædagogiske arbejde. Vi arbejder for, at børnene skal have reel
medbestemmelse og indflydelse på det fælles
børneliv der leves i børnehaven.
Vi er optaget af at fremme den børneinitierede
leg og ønsker at værne om børnenes initiativer
og kreativitet. Personalet er ansat til at danne
den ramme og give den omsorg, som gør det
muligt, at understøtte børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse.
Børn er forskellige, udvikler sig i forskelligt tempi og kommer med forskellige baggrunde.
I Hobro Fribørnehave bliver alle børn mødt med
omsorg, nærvær og anerkendelse.
De mødes af tryghedsskabende voksne, som
understøtter det gode børneliv i en udfordrende
12

og omsorgsfuld ramme, som tager udgangspunkt i børnene og deres bidrag i hverdagen.
Vi bestræber os på at give børnene medbestemmelse og skabe gode læringsmiljøer, hvor
barnet og dets behov i centrum.
Demokratisk dannelse starter allerede i børnehaven, ved at børnene bliver hørt og forstået af
voksne, som følger deres initiativer, når det er
muligt.
Derved understøttes den nysgerrighed og det
mod, der skal til for at gå på opdagelse i verden
og blive klog både på den og på sig selv som
en del af et større og forpligtende fællesskab,
hvor man også skal lære at tage hensyn til andre og udsætte egne behov.

Børnefællesskaber
Børnefællesskaber
Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale understøtter i den daglige praksis.
Relationer og venskaber er afgørende, hvis
barnet skal opleve sig inkluderet i fællesskabet
og blive respekteret og lyttet til.
I hverdagen skaber de voksne plads til, at barnet både kan vise initiativ og være aktivt
deltagende, samtidig med at fællesskabet
skaber rum for alle børn, nye relationer, muligheden for at prøve forskellige positioner m.m.
Vores børnefællesskaber giver mulighed for, at
børn kan etablere venskaber på tværs af alder
og køn.

Leg og læring
Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af børnenes hverdag i
børnehaven.

Børns leg
Børns spontane og selvorganiserede leg skal
både anerkendes, respekteres og gives
betydelig plads i hverdagen.
Legen er det livsrum, der både har størst betydning for barnets oplevelse af meningsfuldhed
her og nu, og for barnets videre udvikling, læring og generelle livsduelighed.
Legen fremmer bl.a. fantasi, virkelyst, sprog,
nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd
og identitet.
Legefællesskaber skaber trivsel. Det at barnet
leger og har venner, er en forudsætning for at
gøre dem skoleparate. Børn der trives, har overskud til at lære.
Derfor prioriteres det højt, at børnehavens planlagte aktiviteter skal være båret af legens
magi.
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Den voksnes rolle i legen

Læring

Det pædagogiske personale har et ansvar for
at have en opmærksomhed rettet på, hvordan
legefællesskaberne blandt børnene udvikler
sig.

Med læring forstår vi både den ubevidste og
bevidste proces, der foregår i dagligdagen.
Læring sker både i spontant opståede situationer og i planlagte aktiviteter.

Legen har betydning for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Derfor anser vi det
som vigtigt, at de voksne understøtter et miljø,
der giver alle børn mulighed for at deltage og
øve sig i leg med andre.

Legens elementer som motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse, koncentration,
fantasi og forestillingsevne er vigtige elementer i en læreproces.

Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og
for at legen udvikler sig positivt for alle børn.
De voksne er opmærksomme på både at rammesætte legen, værne om den, skærme den,
igangsætte den, bidrage til den, deltage i den
og skabe bevægelse i legen.
De voksne indtager derfor flere forskellige roller i deres leg med børnene. De kan være
observerende, understøttende eller deltagende
i legen.
De voksne er bevidste om hvornår de skal
“blande sig i legen” og hvornår de skal “blande
sig udenom legen”
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Den styrkede pædagogiske læreplan indeholder 6 temaer, som vi arbejder med via
overordnede emner.
•

Alsidig personlig udvikling

•

Social udvikling

•

Kommunikation og sprog

•

Krop, sanser og bevægelse

•

Natur, udeliv og science

•

Kultur, æstetik og fællesskab

Pædagogisk
læringsmiljø
I Hobro Fribørnehave har vi fokus på, at der
skal foregå læring hele dagen i børnenes hverdag. Både i legen, dagligdagsrutiner, aktiviteter
og fokuserede miljøer m.m. Det pædagogiske
personale har ansvaret for at være fagligt bevidste om, at der foregår læring i alle dagligdagens gøremål og aktiviteter.
Personalet er optaget af begrebet mikroovergange, som vi betegner som alle de overgange
i løbet af en dag, hvor børnene går fra en aktivitet til en anden. Men også overgangene i dagligdagens gøremål, når man f.eks. skal finde
sin madpakke eller skifte tøj i garderoben.
Ved at være bevidste om at skabe pædagogisk
kvalitet i mikroovergangene, oplever børnene
en mere sammenhængende dag, med mulighed for læring.
Vi har fokus på, at børnene skal være aktive
deltagere i dagens gøremål og selv være med
til at forberede næste aktivitet. Det kan f.eks.
være dække bord, skære frugt, dele ud, tørre
op, hjælpe hinanden, hente ting, give en besked
videre osv.

Mikroovergange er ikke bare noget, der skal
overstås. Vi oplever, at man med fordele kan
fylde dem med meningsfulde aktiviteter, hvor
børnene lærer at være selvhjulpne og oplever
nærvær og empati fra de voksne. Når de voksne lægger vægt på den langsommelighed, der
følger med, når børnene får lov til at bidrage i
overgangene, opstår der unikke læringsmiljøer.
Børn udvikler sig og tilegner sig viden og færdigheder gennem leg i gode børnefællesskaber
i samarbejde med nærværende og anerkendende voksne, der har blik for børnenes interesser og udviklingsmuligheder. Derfor skaber vi
børnefællesskaber, hvor alle børn oplever sig
inkluderet og anerkendt af jævnaldrende. Den
sociale trivsel er en forudsætning for læring.
Vi arbejder ud fra Vygotskys teori om zonen for
nærmeste udvikling (NUZO), hvor personalet
har blik for barnets nærmeste udviklingszone,
så barnet bliver udfordret tilpas og derved tilegner sig viden og færdigheder kontinuerligt.
Vi vægter at følge børnenes initiativer og gå
med børnenes nysgerrighed i alle de muligheder hvor der opstår mulighed for læring,
selvfølgelig med blik for at børnene udvikler de
nødvendige kompetencer indenfor alle seks
beskrevne læreplanstemaer.
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Forældresamarbejde
I Hobro Fribørnehave er et godt samarbejde
mellem forældrene vigtig for barnets
trivsel og udvikling. Dette samarbejde er formet
og grundlagt med gensidig dialog.

Indskrivning i børnehaven
Forud for indskrivning i børnehaven inviteres
forældrene til en rundvisning og uformel snak
om hverdagen, pædagogikken og værdigrundlaget i børnehaven. Herefter har forældrene
mulighed for at skrive deres børn op i børnehaven.
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Vi orienterer forældrene om, at de forud for
opstart kan give besked videre til vuggestuen/
deres barns dagpleje om muligheden for at
komme på besøg. Forældrene er ligeledes inviteret på besøg forud for opstart.

Opstart i børnehaven
Ved opstart aftales indkøringsforløbet og andre
praktiske ting, der er vigtige for en god start.
Forældrene inviteres til en forældresamtale
efter 3 måneder, hvor vi fortæller om barnets
opstart og trivsel. Her har forældrene mulighed
for at stille spørgsmål til dagligdagen i
børnehaven.

Forældresamtaler

Den daglige kontakt

Alle forældre inviteres til en samtale omkring
deres barn en gang årligt eller oftere hvis der
opstår behov herfor. Børnehaven udarbejder
altid en invitation med en dagsorden til
samtalerne, således at forældrene ved, hvad vi
ønsker at tale om, og de kan overveje, hvad de
gerne vil spørge om.

Den daglige kontakt og dialog med forældrene
er et vigtigt fundament for samarbejdet
mellem børnehaven og forældrene. Det er højt
prioriteret, at man som ansat har tid til at tale
med forældrene om barnets oplevelser i dagligdagen. Det bevirker, at forældrene får ejerskab i
børnehaven. Man er altid velkommen til at være
en del af børnehavens hverdag.
Dernæst er vi særlig opmærksomme på at formidle vores faglige viden videre til vores
forældre. Dette foregår til vores fællesarrangementer, via opslag i børnehaven og i kommunikationen mellem de ansatte og vores forældre.
Alle forældre inviteres en gang årligt til vores
generalforsamling hvor der er mulighed for at
stille op til skolens bestyrelse og børnehavens
forældreråd
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Børn i udsatte
positioner

•

Er omsorgsfulde og kan tyde børnenes
signaler.

•

Understøtter at alle børn, uanset forudsætninger og baggrund, oplever at være en del
af børnefællesskaberne.

•

Er nærværende og iagttagende. Ser hvad
alle børn har på sinde og handler ud fra
dette.

•

Har fokus på at følge børnenes intentioner
og at forsøge at forstå, hvad de kommunikerer.

•

Har øje for hvad der kan gøres for børnene i
børnegruppen og stoler på, at de kan lykkes,
når de rette pædagogiske rammer skabes.

Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø gør
en forskel for børn i almindelighed og særligt
for børn i udsatte positioner.

•

Er undrende og undersøgende ift. børnenes
situation og handler ud fra en forståelse af,
at børn ikke er determineret af deres baggrund.

I Hobro Fribørnehave har vi følgende
opmærksomhedspunkter:

•

Har viden om, at indsats tidligt i børns liv
forbedrer deres muligheder og har mod til
at handle efter det.

•

Børn i udsatte positioner er en sammensat
gruppe af børn. Børnene kan være i en udsat position som følge af de sociale forhold,
de er en del af. De kan ligeledes være i en
udsat position, som følge af deres behov
for specialpædagogiske indsats.

•

Er respektfulde og modige til, sammen med
forældre, at gå på opdagelse i alle børnenes
arenaer i forhold til, hvordan de kan hjælpes
bedst.

•

Børn kan være i en udsat position i kortere
eller længere tid.

•

Kvalitet af fagligheden i børnehave har en
afgørende betydning for alle børns livsmuligheder. Dette gør sig særligt gældende for
børn i udsatte positioner.

•

Børn i udsatte positioner har som udgangspunkt ikke dårligere forudsætninger for
læring,

•

Dannelse og udvikling. De har brug for pædagogiske støtte og guidning, så de får en
oplevelse af at mestre livet.

Børn leger, lærer og dannes i børnefællesskaber og deres relationer til hinanden er afgørende. Det pædagogiske personale skaber rammerne for, at alle børn med deres forskellige
forudsætninger deltager og oplever sig som en
del af børnefællesskaberne.
Særligt for børn i udsatte positioner handler det
om, at de bliver mødt med positive forventninger og oplever mestring, samt at sikre at de er
en betydningsfuld del af fællesskabet.

Derfor er det vigtigt at børnene oplever at blive
mødt anerkendende og kan føle sig trygge i
børnehaven og være en del af fællesskabet.
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Det kræver af personalet:

Sammenhænge
Opstart
Inden opstart modtager barnet et brev fra børnehaven, hvor vi byder det velkommen og forældre får relevante oplysninger om børnehaven
pædagogik og dagligdag. Vi opfordrer forældre
til at komme og besøge børnehaven forud for
opstarten.
Når barnet starter i Hobro Fribørnehave er det
meget vigtigt for os at overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave bliver så god som
mulig.
Medarbejderne er særlig opmærksomme på, at
der er tid til at byde familien velkommen. Der er
i den første tid opmærksomhed rettet mod at
barnet får en god start på dagen, og at der er
tid og hjælp til at sige farvel til mor eller far.
Når barnet bliver hentet, vil der altid være tid til
at få information fra personalet om, hvordan
barnet har haft det i løbet af dagen. Det er vigtigt for os, at forældrene er trygge ved at aflevere deres barn i børnehaven, hvor samværet
bygger på dialog og gensidig tillid.

Overgang til skole
At skabe sammenhæng handler bl.a. om at
understøtte børns personlige og sociale kompetencer, få positive erfaringer med at indgå i
børnefællesskabet, pirre til nysgerrighed, give
lyst til at lære og få mod på nye oplevelser –
men også at gøre overgangen tryg og genkendelig.
Vi har et tæt samarbejde med skolen, så børnene ved skolestart kender de lærere og pædagoger, som de også vil møde på skolen, ligesom
de kender skolens fysiske omgivelser, da de
har været vandt til at færdes der siden opstart i
børnehaven.
Vi sørger for at der altid er kendte personer
med børnene i førskoleforløbet, så overgangen
bliver glidende. Dette understøttes af at vi har
sampasning mellem børnehave og SFO i ydertimerne samt i ferierne.
Desuden opstartes et førskoleforløb i april
måned for de børn, der skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien. Forløbet bliver
tilrettelagt af det tværgående team af lærere og
pædagoger, som er primære for børnene i både
børnehaven og skolen og sigter mod at skabe
en god og glidende overgang til skolen.

Det opnår vi bedst ved et åbent samarbejde.
Derfor opfordres forældrene til både at stille
spørgsmål og komme med gode ideer til hverdagen i børnehaven.
Børn er forskellige og derfor vil opstarten blive
tilrettelagt ud fra en dialog med forældrene om
hvilke behov og ønsker de måtte have.
Når vi modtager fra andre institutioner, har vi
overleveringsmøder vedr. barnet.
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De seks læreplanstemaer

De seks læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling
Læringsmål
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.

Dette opnår vi ved at:

Tegn på læring

•

Barnet oplever sig selv som en værdifuld
bidragsyder og deltager i et kulturelt, socialt
og demokratisk fællesskab.

•

Børnene har selvtillid og selvværd, de prøver, kan og tør.

•

Tage udgangspunkt i barnets ressourcer.

•

De tør at bede om hjælp hos jævnaldrende
eller de voksne.

•

Styrke barnets mod

•

De tør at kaste sig ud i nye udfordringer.

•

Udvikle barnet, så det kan genkende og
udtrykke sine følelser.

•

Positive og sociale børn med en nysgerrighed og respekt for deres omgivelser.

•

Barnet kan sætte egne grænser og mærke
sig selv og sine behov.

•

At barnet kan regulere sig selv og sin adfærd.

•

Barnet kan knytte venskaber og har mindst
en god ven.

•

Kan modtage en kollektiv besked

Tiltag, aktiviteter og metoder
Børn og voksne skal behandle hinanden på en
empatisk måde ved bl.a. at have respekt for
hinandens forskelligheder. Vi samarbejder med
børnene om, at det enkelte barn anerkendes for
den han/hun er. Vi prioriterer tiden til at lytte
og gå i børnehøjde. Vi hjælper barnet med at
sætte ord på egne og andres følelser og sætte
grænser.
Vi arbejder ud fra, hvad børnene er gode til, og
tager udgangspunkt i dette. Det giver børnene
succesoplevelser, der kan være medvirkende til
at udvikle deres selvtillid og selvværd.
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Vi inddrager børnene i børnehavens hverdag,
primært ud fra deres interesser og behov, men
også ved praktiske gøremål, bl.a. borddækning
og oprydning. Vores alsidige dagligdag og aktiviteter skal flytte grænser hos børnene, skabe
forundring, lyst til nye udfordringer og give
børnene mulighed for at afprøve sig selv.
Vi støtter og guider barnet i udvikling af selvhjulpenhed, f.eks. i garderoben, på toilettet, ved
håndvask, pudse næse og i spisesituation.
Vi medtager børnene i praktisk arbejde.
Vi vil i vores legende miljø skabe mulighed for
nye venskaber og relationer og prioriteter tid til
leg i hverdagen.
Vi vil gerne bevare barnets naturlige nysgerrighed, ved at præsentere barnet for mangeartede
oplevelser, bl.a. ved at tage på tur med pædagogiske aktiviteter, hvor de voksne viser gode
eksempler ved bl.a. at turde prøve noget nyt.
I dialogen med forældrene forsøger vi at skabe
sammenhæng mellem børnenes liv i børnehaven og hjemmet og derfor et særligt fokus på
overgangene (aflevering og afhentning).
•
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Vi skal være nærværende, empatiske voksne, der ser alle børnene og anerkender alle
deres følelser.

•

Viser tillid og støtter børnene i opgaver.

•

Voksne, der er gode rollemodeller, der med
humor og kærlig indsigt giver børnene rum
og plads til en alsidig kreativ og tryg udvikling.

•

Plads og tid til særlig indsats og omsorg for
det enkelte barn.

•

Individuelle behov tilgodeses.

•

Der tages afsæt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone.

Evaluering
•

Løbende evaluering på personalemøder omkring det enkelte barn.

•

Dialog med det enkelte barn – hvad er barnet optaget af?

•

Dialog med forældrene omkring barnets
udvikling samt trivsel i institutionen.

•

Dialog med forældrerådet

De seks læreplanstemaer

Social udvikling
Læringsmål
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

Dette opnår vi ved at børnene:

•

Børnene føler selvværd og har empati for
hinanden.

•

Udvikler evnen til empati og udviser omsorg
overfor andre.

•

•

Lærer at udsætte egne behov (i forhold til
deres alder).

Børnene føler glæde ved at være sammen
med andre og kan knytte venskaber og undgå mobning.

•

Børn, der kan sige fra.

•

Lærer at håndtere konflikter.

•

•

Kan indgå i positive relationer med børn og
voksne.

•

Bliver i stand til at skabe venskaber.

Børnene føler, de er del af en gruppe, hvor
der skal samarbejdes, og hvor de tør sige
hvad de mener men samtidig kan acceptere, at andre ikke altid er enige.

•

Kan agere i forskellige miljøer.

•

Børnene respekterer forskellighed/mangfoldighed blandt mennesker.

•

Deltager aktivt og ansvarligt i fællesskabet.

•

•

Udvikler deres evne til at handle kollektivt.

Børnene lytter, sætter ord på handlinger, går
i dialog i konfliktsituationer, legeforhandler
og kan samarbejde.

•

Får lov til at være sig selv og føle sig trygge
i forhold til både voksne og børn.

•

Børnene hjælper hinanden.

•

Mødes som ligeværdige i leg og aktiviteter

•

Alle børn har mindst en ven.

•

Udvikler og forståelse af eget og andres
kropssprog.

•

Børnene føler de er en del af fællesskabet.

•

Børnene føler, at Hobro Fribørnehave er deres sted og de har indflydelse på, hvad der
skal laves af aktiviteter.

•

Børnene er gode til at skiftes til at lege de
forskellige roller, der er i deres leg, så bestemte børn ikke gang på gang bliver i fastlåste roller. Børnene er gode til at lege, at
forhandle og kan give efter for andre børns
ideer. Børnene er åbne for at inddrage andre
og nye legerelationer i deres leg. Børnene
udvikler deres leg indbyrdes.

Tegn på læring
•

Børnene lærer gennem legefællesskaber
at lytte og aflæse andres signaler og tage
sig af hinanden og udveksle erfaringer og
viden.
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Tiltag, aktiviteter og metoder

om både sjove og mindre sjove aktiviteter,
og der skal forventes opbakning fra forældrene, når en stillet opgave venter på sin
løsning (sætte ting på plads eller afslutte
konflikt eller lign.)

Vi arbejder med forskellige gruppetilhørsforhold, som udvikles løbende over tid på baggrund af fortløbende evaluering.
Vi skaber rum til leg, og giver børnene mulighed
for at lege sammen på tværs af alder og grupper. Leg er vigtig for børnene, da det er deres
måde at tilegne sig verden på. De spejler sig i
hinanden og bruger legen til at opbygge deres
identitet. Vi giver plads og tid til, at børnene kan
mødes og eksperimentere med samvær, roller
og relationer og derfra lære hinanden at kende,
via de aktiviteter de selv sætter i gang. Vi giver
plads og støtter op omkring børnenes egne
lege.

•

Personalet tager afsæt i børnegruppens
nærmeste udviklingszone og det børnene er
optaget af.

•

Vi forsøger at følge op på børnenes initiativer og derved styrke børnenes indflydelse
på deres hverdag.

Vi har konflikter, der skal løses. Nogle konflikter
løser børnene selv, andre løses ved observerende voksne, der giver læring og redskaber til
børnene. Dette for at få børnene til at forstå, at
de selv er en del af konflikten, og at de selv bidrager aktivt til at finde en løsning. Vi arbejder
med sociale færdigheder, ved at hjælpe barnet
med forståelsen af andre børns følelser.
Igennem aktiviteter lærer vi børnene sociale
spilleregler, f.eks. ved at stå på række, vente til
det bliver deres tur samt at tabe og vinde. Børnene er sammen om noget og mærker sig selv
i sammenspillet, tager hensyn, bakker op og
samarbejder. Vi tager udgangspunkt i børnenes
forståelsesniveau, udvikling og alder.
•
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Hobro Fribørnehave skal have en kultur for
positivt anerkendende samvær, hvor alle
oplever at være en vigtig deltager i samfundet/fællesskabet.

•

Vi arbejder med rammer omkring spisning,
samling og i garderoben, hvor børnene opfordres til at hjælpe hinanden.

•

Vi skal give børnene oplevelser og aktiviteter i såvel store som mindre fællesskaber,
og gerne i forskellige strukturer.

•

Vi skal være opmærksomme og støttende/
inspirerende ved spirende venskaber og
konflikter, og børnene skal støttes i at kunne
klare mest muligt selv.

•

Vi skal alle være fælles – børn og voksne –

Evaluering
•

Børnegruppens sammensætning evalueres
løbende på personalemøder.

•

Pædagogiske aktiviteter evalueres sammen
med børnegrupperne. Børnenes udsagn
danner grundlag for kommende aktiviteter
og tiltag.

•

Vi har løbende dialog med børnene omkring, hvad de synes, der er godt og mindre
godt ved Hobro Fribørnehave, så det kan
udvikles og forbedres.

•

På personalemøder evalueres det løbende,
om der er andre tilgange vi kan benytte i
det pædagogiske arbejde ud fra børnenes
udsagn.

•

Vi vil indfange børnenes perspektiv gennem
observationer, samtaler og eventuelt benytte fotos taget af børnene til at få øje på det,
der skal forandres.

De seks læreplanstemaer

Kommunikation og sprog
Læringsmål
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.

Dette opnår vi ved at:

Tegn på læring

•

Børnene lærer at tale og forstå sproget
alderssvarende.

•

•

Børnene kan udtrykke sig på mange forskellige måder.

Børn der synger, har lært og prøvet rim og
remser, teater, rollespil, kunstneriske udtryksformer og leg.

•

•

Børnene lærer at forstå andre udtryksformer.

Børn der bruger sproget også ved konfliktløsninger.

•

•

Børnene lærer at lytte på andre og modtage
en besked.

Børn der er nysgerrige for sproget og dets
nuancer.

•

•

Børnene har et bredt og nuanceret ordforråd
og begrebsforståelse.

Børnene udviser interesse for bogstaver og
tal.

•

•

Børnene kan via kommunikation konflikthåndtere.

Børnene har en nuanceret sprog- og begrebsforståelse.

•

Børnene bruger sproget aktivt i leg.

•

Børnene kan udtrykke egne behov og følelser.

•

Børnene bruger sproget til at udtrykke sig
om behov og følelser.

•

Børnene kan lege og forhandle via dialog.

•

•

Børnene udviser interesse for bogstaver og
tal.

Børnene kan fortælle om oplevelser de har
haft.

•

•

Børnene har kendskab til bøger, rim og
remser og sange – og udviser interesse for
emnerne.

Børn der forstår sammenhænge mellem
sprog og handling.
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Tiltag, aktiviteter og metoder
Vi læser og snakker om bøgerne med børnene,
rimer/remser og synger. Vi tager udgangspunkt
i børnenes udviklingstrin og udfordrer på rette
niveau. Vi taler med børnene om deres hverdag
og spørger ind til store og små begivenheder
både i og udenfor børnehaven.
Vi stiller mange spørgsmål og lægger op til
dialog med børnene. Vi opfordrer børnene til at
sætte ord på deres egne og andres ønsker og
handlinger, samt til at kunne sige til og fra.

•

sproget er midlet i formidling af behov, og
også i konfliktløsning.
•

Vi skal støtte og hjælpe børnene frem til et
alderssvarende sprogligt niveau og være
bevidste mht. relevant henvisning til talepædagog eller lign.

•

Vi guider børnene i deres sprogbrug og tonefald, med henblik på en hensigtsmæssig
kommunikation.

•

Vi anvender dialogisk læsning, hvor vi taler
om billederne og handlingen enten mens vi
læser eller bagefter og bruger ved udvalgte
bøger figurer eller andre effekter, der understøtter fortællingen.

Vi hjælper barnet med at sætte ord på ønsker/
behov fremfor kun at benytte fagter o. lign. Vi
lytter og identificerer os med hvad børnene
føler og tænker ved at sætte ord på, hvad vi ser
overfor dem.
Vi arbejder med udtryksformer, overbegreber
(møbler, farver, dyr, former osv.) samt leger
med sproget. Vi samarbejder med kommunens talepædagog og modtager redskaber til
at supplere hendes/hans arbejde. Fx træner
vi børnenes mundmotorik ved brug af diverse
rekvisitter som vat, sugerør, sæbebobler o. lign.
Endvidere leger vi sanglege og bevægelseslege, hvori vi bruger rim og remser. Førskolebørnene arbejder med bogstaver, tal og lettere
opgaver.
I de mangfoldige aktiviteter skal sproget være
i fokus – teater, lege, sange, fortællinger og al
samtale i øvrigt.
•

•
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De voksne skal være bevidste om at beskrive verden i stort og småt og i varieret
ordvalg, men skal også være bevidste om,
at der skal være plads og rum, og der er forventninger til det enkelte barn om at bruge
sproget.
Vi holder samling, synger, rim og remser,
forbereder og efterbearbejder projekter
mm.

Børnene skal bringes til forståelse for, at

Evaluering
Evaluerer på personalemøder, ud fra de observationer af og samtaler med børnene der er
foretaget, om det enkelte barn er alderssvarende sprogligt, herunder:
•

Evaluerer om børnene sprogligt kan udtrykke sig om egne behov og følelser.

•

Evaluerer om børnene sprogligt kan gøre sig
forståelige i legesituationer samt konfliktsituationer.

•

Evaluerer om børnene har det fornødne ordforråd samt begrebsforståelse.

•

Sprogtester for at finde ud af, om vi gør
vores sprogarbejde godt nok.

•

Evaluerer sprogtestene og finde løsninger
på fremadrettet tilgang og indsats.

•

Evaluerer vores sproglige tilgang til børnene
på personalemøder.

•

Evaluerer om vi er dygtige nok til at medinddrage forældrene i det sproglige arbejde.

•

Børnene har fri adgang til bøger, og vi læser
gerne på opfordring

•

•

Børn skal have forståelse for, at der er
andre udtryksformer - bl.a. kropssprog er et
vigtigt element i kommunikation.

Evaluerer om børnene udvider og smager
på ord, lyde, bogstaver og tal.

•

Evaluering i forældrerådet.

De seks læreplanstemaer

Krop, sanser og bevægelse
Læringsmål
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.

Det gør vi ved at:

Tegn på læring

•

•

Børnene udvikler sig fin- som grovmotorisk.

•

Børnene vil, kan og tør nye udfordringer

•

Børnene er kropsbeviste.

Alsidig fysisk aktivitet er en del af børnenes
dagligdag.

•

Give børnene mulighed for at udvikle kropsbevidsthed.

•

Give børnene indblik i en sund og alsidig
kost.

•

Børnene udviser glæde ved at lave leg og
bevægelse både inde og ude.

•

Skabe mulighed for brug af alle sanser

•

•

Skabe motoriske udfoldelsesmuligheder –
både fin- og grovmotorik.

Børnene får en rumfornemmelse og kan
navigere mellem mange børn på en gang.

•

Stimulere børnenes sanser og motorik

•

Hjælpe børnene til at selvhjulpne

•

Give børnene glæden ved bevægelse, udfordringer, kunne/turde.

•

Skabe miljøer hvor børnene kan være alene
og være i ro, når dette er et behov

Tiltag, aktiviteter og metoder
•

Hobro Fribørnehave er indrettet både inde
og ude på en måde, der kan give børnene
flest mulige oplevelser mht. fin- og grovmotorik og mangfoldige sanseoplevelser.

•

Vi skal lave aktiviteter, der udnytter rammerne og stimulerer børnene optimalt, og
de voksne skal være aktive deltagere og
hjælpe alle børn med ind i legen og aktiviteterne.
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•

Vi skal give børnene indblik og forståelse
for sund og varieret kost i forbindelse med
haveprojekter og madlavning.

Evaluering

•

Vi skal på ture udfordre og stimulere børnene kropsligt og sanseligt gennem stille og
vilde lege f.eks. fangelege, bevægelseslege,
gemmelege.

•

Evaluerer af aktiviteter og fysisk indretning
løbende på personalemøder.

•

Der laves handleplaner samt aktivitetsforslag/metoder for de børn der har vanskeligheder.

•

Løbende evaluering på personalemøderne
omkring de enkelte børn samt børnegrupperne som helhed.

•

Evaluering i forældrerådet.

•

Evaluerer vores struktur samt indretning
samt udenfor – tilgodeser og opfordre det
børnene til fysisk aktivitet?

•
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Vi bruger naturen omkring os, haven og skolens legeplads til at skabe rum for mangfoldige bevægelsesmuligheder: Klatre, gynge,
rutsje, kravle, krybe, hoppe, svinge, snurre
osv.

De seks læreplanstemaer

Natur, udeliv og science
Læringsmål
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.

Det gør vi ved at:

Tegn på læring

•

At give børnene oplevelser, der er med til at
udvide deres kendskab, viden, respekt og
glæde for naturen og naturfænomener.

•

Børnene får viden, bevidsthed og forståelse
for natur og naturfænomener og sammenhænge på mangfoldige områder.

•

At børnene bruger naturen som læringsrum.
Dvs. holder af at være i naturen, har respekt
for naturen, får øje på tingene i naturen,
lærer hvordan alting hænger sammen i
naturen.

•

Børnene får respekt for naturen og miljøet.

•

Børnene passer på naturen.

•

Børnene udviser nysgerrighed for det de
finder i naturen.

•

At børnene gennem oplevelser i naturen får
stimuleret deres sanser og fantasi.

•

Børnene tør bruge naturen med alle sanser.

•

At børnene gennem ophold i naturen øger
deres bevidsthed om egne muligheder og
begrænsninger.

•

Børnene får en forståelse for, at vi mennesker har stor indflydelse på naturen og den
måde vi benytter den på.

•

At give børnene øget miljøbevidsthed gennem forskellige projekter, der har fokus på
dette.

•

Børnene ved hvor for f.eks. råvarerne, vi
spiser, kommer fra.

•

At bruge naturen til fordybelse sammen
med engagerede voksne.

•

At børnene udvikler opmærksomhed og
omverdensforståelse.

•

At bruge naturen som eksperimentarium og
legerum, for derigennem danne grundlag
for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.
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Tiltag, aktiviteter og metoder

•

Vi går foran som gode rollemodeller og viser
glæde ved at være i naturen. Vi tager til skov
og strand, markvandring mv. Vi bruger naturen
aktivt, bl.a. ved også at planlægge og udføre
pædagogiske idrætsaktiviteter i naturen.

Børnene skal have oplevelser og aktiviteter
i naturen, såvel på børnehavens område,
som i den omgivende verden, og derved få
kendskab til naturen i lokalområdet

•

Vi har skov og fjord i de nære omgivelser og
tager på ture til naturen længere væk.

•

De voksne skal være inspirerende og undersøgende så børnene selv bliver inspireret til
at gå videre end bare at se det umiddelbare.
De skal bringes til forståelse af de særlige
sammenhænge og betydningen af fødekæden, vejret og årstidernes skiften.

•

Vi har et særligt fokus på at skabe rum
og plads til den umiddelbare leg i og med
naturen.

•

Børnene skal også tilegne sig en begyndende miljøbevidsthed - bl.a. at papir o.l. kan
genbruges og at nogle påvirkninger i naturen kan være uoprettelige skader.

Når vi er i naturen og på ture generelt, giver vi
plads til fordybelse. Vi snakker med børnene
om naturen og om hvad man må og ikke må,
f.eks. smide affald, knække grene af træer,
huske at passe på nye skud osv. Vi præsenterer diverse værktøjer for at udforske naturen så
som lup, net, pincet osv. Naturens egne legesager er i fokus. Vi laver kreative aktiviteter, hvor
naturens materialer bliver brugt.
Vi snakker og læser bøger med børnene omkring de forskellige årstider, hvad der kendetegner årstiderne og hvilke traditioner der er
forbundet derved. Vi laver aktiviteter og mad
omkring bålet og får bl.a. også der en snak
om, hvor maden kommer fra. Vi gennemfører
projekter som: ”Fra jord til bord”, hvor børnene
er med til at dyrke grønsager i haven, klargøre
dem, tilberede dem og spise dem.
Vi udfordrer børnene i naturen ved bl.a. at gå
igennem høje brændenælder løbe op på toppen
af bakker og skrænter. Ligeledes lærer vi dem
at bruge deres sanser ved at lytte til fuglene,
mærke på en skovsnegl, smage på et blad osv.
•
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Vi laver kreative produkter ud af naturens
materialer

Evaluering
•

Evaluering sammen med børnene

•

Evaluering på personalemøderne – både af
særlige forløb og på tiltag i hverdagen.

•

Evaluering i forældrerådet.

De seks læreplanstemaer

Kultur, æstetik og fællesskab
Læringsmål
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.

Det gør vi ved at:

Tegn på læring

•

Børnene udvikler deres identitet og deres
tilhørsforhold

•

Børnene skal lære at bruge forskellige udtryksformer

•

At børnenes nysgerrighed, kreativitet og
eksperimenterende tilgange understøttes.

•

Børnene deltager engageret i æstetiske
aktiviteter

•

Børnene skal have erfaring og viden om
kulturer og værdier i samfundet og opnår
forståelse for og kendskab til omverden.

•

Børn viser glæde ved deltagelse i sang,
sanglege og musiske aktiviteter

•

Får kendskab til og erfaring med forskellige
udtryksformer og får mulighed i fordybelse i
dem, der optager barnet mest.

•

Børnene skal have en viden om, og forståelse for kulturforskelle, fx leveformer, sprog,
mad og religion.

•

Børnene oplever at verdenen hænger sammen, (hjem, dagtilbud, skole og lokalområde).

•

Børn der kender til og benytter mangfoldige
udtryksformer.

•

Børn der kan fordybe sig i oplevelsen.

•

Lære børnene om andre kulturer samt vores
egne traditioner i Danmark.

•

Have særligt fokus på musik, sang og rytmik
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Tiltag, aktiviteter og metoder

•

Voksne skal være gode til at gribe børnenes
initiativer eller selv være inspiratorer.

Vi deltager aktivt i nærmiljøet og lokalsamfundet ved at benytte os af de lokale kultur- og
naturtilbud som f.eks. biblioteket og diverse
legepladser. Ligeledes deltager vi, når det er
muligt, i de lokale aktiviteter i byen.

•

Barnet bruger alternative instrumenter

•

Ligeledes skal der hen over året afvikles
forskellige projekter, hvor børnene inddrages i at bruge formidlingen af oplevelser på
forskellig vis.

•

Vi skal også sammen med børnene være
opsøgende og besøge teater, museer, natur,
udstillinger.

•

Børnene får rum til at arbejde med forskellige materialer og værktøjer

•

Vi inviterer forældre og evt. lokalmiljøet til
udstillinger, hvis vi gerne vil vise noget frem
eller deltager i kunstprojekter i byen – landart eller ved udstillinger i byens kulturhuse.

Vi deler vores viden med børnegruppen og taler
om de forskelligheder og ligheder der ligger i
kulturer f.eks. sprog, mad, spisevaner, musik,
tøj osv.
Vi fejrer højtider og holder fast i samt udvikler
nye traditioner. Vi fejrer børnenes fødselsdage
og navnedage på de forskellige måder disse
højtider kan holdes på. Børnene bliver præsenteret for nye og gamle fortællinger omkring jul
og påske.
Vi benytter ofte værkstedet og præsenterer
børnene for forskellige æstetiske formudtryk
og materialer.
Endvidere arbejder vi med madkultur. Vi snakker med børnene om sund og usund mad og
om, hvad man spiser i andre lande.

•

Løbende evaluering på personalemøder ud
fra de observationer og erfaringer der er
blevet gjort.

•

•

Evaluering i forældrerådet.

•

Evaluering på baggrund af børnesamtaler
og observationer, der har til hensigt at indfange børnenes perspektiv.

•
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Evaluering

Vi skal igangsætte mangfoldige aktiviteter
– fx tegne, male, konstruktioner med forskellige materialer, teater, musik og dans og
meget andet.
Barnet får kendskab til forskellige materialer, værktøjer, former og farver.

Inddragelse af lokalsamfundet
Det er kendetegnende for os, at vi inddrager og
bruger vores lokalsamfund meget.
Vi benytter byens bibliotek, kulturtilbud og
naturfaciliteter som i høj grad ligger placeret i
gåafstand fra børnehaven. Dernæst besøger vi
med jævne mellemrum vores plejehjem.

Erhvervslivet inddrages i form af virksomhedsbesøg eller vi får besøg af forældre der
fortæller om deres erhverv. Lokalsamfundet
inddrages derfor som en ressource med henblik på at styrke de pædagogiske læringsmiljøer for børnene.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og
æstetiske børnemiljø
Det fysiske børnemiljø
Hobro Fribørnehave er er etableret i en gammel
villa, som gør de fysiske omgivelser hjemlige,
hvilket skaber tryghed for børnene.
Der er opsat ventilation efter gældende lovgivning i og huset er nyrenoveret forud for
åbningen af børnehaven, så de fysiske rammer
understøtter det pædagogiske arbejde og de
pædagogiske værdier.
Vi er opmærksomme på at udnytte alle kvadratmeter og praktiserer, at opdele børnene i mindre grupper således at støjniveauet og indeklimaet er rart at være i.
Børnenes garderobe er fordelt med to selvstændige indgange, hvortil der er adgang til
toiletter.
Børnehavens legeplads er den gamle have,
hvor der er etableret forskellige legeområder.
Der bliver lavet legepladstilsyn en gang årligt,
hvor der efterfølgende modtages en rapport
om legepladsens sikkerhed. Ud fra denne udarbejdes en plan for legepladsens vedligehold.

Det psykiske børnemiljø
I børnehaven er der et særligt samspil mellem,
børn, familier og ansatte. Det er kendetegnet
ved gensidig respekt og tolerance som udmøntes i den gensidige dialog.
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Der er et særligt fokus på børnenes indbyrdes
samspil, herunder at børnene i deres sprog
og handlinger indbyrdes respekterer hinanden.
Der er blandt forældre, børn og personale plads
til og accept af menneskers forskellighed, hvilket bevirker at alle føler sig trygge og kan trives
i børnehaven.

Det æstetiske børnemiljø
Børnehavens personale er meget optagede
af det æstetiske børnemiljø og er inspireret af
Reggio Emilia-pædagogikkens ideer. Der er et
overordnet ønske om, at børnehavens indretning og udsmykning skal virke stimulerende og
inspirerende på børnene og deres familier.
Vi indretter hyggekroge og legeområder som
stimulerer børnenes fantasi og kreativitet. Vi er
fleksible i vores indretning, og ændrer ofte på
miljøer, for at skabe rum til leg, ud fra børnenes
behov og gruppesammensætning.
Legepladsen er overordnet opbygget af naturmaterialer. Omgivelserne på legepladsen er
udformet på en måde, som fremmer børnenes
lyst til både at bevæge og udfolde sig, fordybe
sig, have både vilde og stille lege eller have
mulighed for at være alene.

