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Indledning   

Vorupør Fribørnehus er en privat institution, der blev oprettet af en initiativgruppe i  2014, 

med åbning i oktober 2015 i Vorupør børnehus.    

Vorupør Fribørnehus er en integreret institution med en vuggestue afdeling og en 

børnehaveafdeling.    

Vorupør Fribørnehus ligger i nogle fantastiske omgivelser hvor der er adgang til en 

gymnastiksal, fodboldbaner, legeplads, derudover er der en lille skov uden for døren, 

bålplads, skrænter og meget mere.   

Vi bruger mange af de faciliteter som der er i lokal området.  

Vi har indrettet vores lokaler så de appellere til forskellig lege i forskellig læringsmiljøer.      

I gruppen med de yngste børn i vuggestuen er der især fokus på at skabe tryghed, at have 

øje for det enkelte barns behov og derudfra skabe en god dag for barnet. At se 

stjernestunderne imens der ydes kvalificeret omsorgs pædagogik.   

Vorupør Fribørnehus pædagogiske læreplan er gældende for det pædagogiske arbejde både i 

vuggestuen og børnehaven.   

  

   

Værdier   

Fællesskab  

Et godt fællesskab kommer ikke af sig selv, men skal udvikles i en gruppe, som er præget af 

en venlig tone, varme og gode sociale relationer, og hvor der samtidig er en oplevelse af at 

høre til.  

Med fokus på personlige ressourcer og den enkeltes styrker, skal vi møde hinanden med 

anerkendelse, respekt og omsorg, det er grundlæggende vigtigt for at udvikle et stærkt 

selvværd.  



For at udvikle personligheden skal vi udfordres til at indgå i relationer og derigennem få 

erkendelse og indsigt i egne og andres sider, for at blive robuste, livsduelige og kunne 

håndtere den modstand vi også mødes med.   

Det er vigtigt at kunne indgå i ligeværdige fællesskaber.   

  

Kvalificeret omsorg  

Omsorg er en af Vorupør Fribørnehus kerneydelser og vi er forpligtet til at tage ansvar for den 

enkeltes behov for basal tryghed.  

Vi skal med personlighed og engagement sikre trivsel og udvikling, det er grundlæggende for 

at fremme livslyst og livsglæde.  

Med udgang i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund samt udvikling skal vi med 

positivitet og indlevelse sikre at barnet får de mest optimale muligheder for at udvikle sig.   

  

Anerkendelse  

At blive anerkendt er vigtigt for at udvikle en stærk personlighed. Vi skal anerkendes på det vi 

er og derigennem styrke selvfølelsen.   

En stærk personlighed, og tro på eget værd, er vigtigt i relation med andre mennesker. At 

give og modtage anerkendelse er grundlæggende for at blive livsduelig. Det er vigtigt at 

kunne afstemme sig i forhold til andre og formå i situationer at tilsidesætte egne behov.  

  

Kommunikation  

At kommunikere på mange alsidige måder er grundlæggende for at kunne indgå i 

konstruktive dialoger med hinanden.  

Dialog skaber rum for refleksion og læring, hvor den enkelte får plads og bliver mødt med 

forståelse og accept i den givende situation. Intentionen bag en adfærd er altid positiv.   

Det er vigtigt at vi er ligeværdige og viser empati i dialoger, så vi kommunikere på en 

lyttende og anerkendende måde, med en medmenneskelig indsigt for andres situation og 

vilkår.  

Med åbenhed i dialogen vil vi altid blive klogere på os selv og andre.   

  

Faglig læring og udvikling  

For at sikre den faglige kvalitet i Vorupør Fribørnehus, skal vi aktivt og målrettet arbejde med 

den personlige og faglige læring.  



Vi skal via drøftelser og refleksioner udvikle vores pædagogiske praksis, hvor vi har fokus på 

at dokumentere og italesætte egne og børnenes læreprocesser.   

Vi skal skabe samvær som inspirerer til læring. Strukturen og indretningen skal være så der 

er mulighed for at eksperimentere og støtte børnene. Vi skal se muligheder frem for 

begrænsninger.   

Med udgangspunkt i at alle har lyst til at lære, skal vi i fællesskab og med hensyn til den 

enkelte skabe sammenhæng der også giver mening for den enkelte.   

  

Pædagogiske metoder – målsætninger  

Her præsenterer vi vores overordnede pædagogiske målsætning og arbejdsmetoder.  

I Vorupør Fribørnehus vil vi give børnene tryghed, omsorg og mangfoldige oplevelser. Vi vil 

give børnene mulighed for at være medbestemmende, og de skal opleve at være en del af det 

fællesskab som Vorupør Fribørnehus tilbyder.  

Pædagogiske dokumentation   

I Vorupør Fribørnehus har vi valgt at arbejde med dokumentation af det pædagogiske arbejde 

på tre niveauer – forældrenes, børnenes og pædagogernes.  

På forældreniveauet vil vi synliggøre, hvad vi arbejder med og hvilke oplevelser/læring 

børnene har i hverdagen. Det er ofte i forbindelse med de såkaldte ”bløde fokusområder” at 

det kan være svært at redegøre for den praksis der er i Vorupør fribørnehus. Gennem 

dokumentation har vi et formidlingssprog, som på en illustrativ måde beskriver vores 

pædagogiske liv i Vorupør fribørnehus.  

På børnenes niveau, er det for det første væsentligt at dokumentationen forekommer i 

børnehøjde. Det kan være, i form af hjemmelavet bøger og på væggene med ting de har 

lavet, så det kommer i børnehøjde. Vi bruger dokumentation, for at barnet kan genkalde sig 

erindringen af, hvad det har været en del af og for at det enkelte barn kan se ”sit 

fingeraftryk” i forhold til helheden og de øvrige i gruppen.   

Vi bruger dokumentation til at hele tiden at videre udvikle vores praksis i forhold til de tegn vi 

ser hos børnene – at følge børnenes spor inden for en given ramme.   

På pædagog niveau, arbejdes der med dokumentation feks. i ”Alle med” for at sikre en 

kontinuerlig og systematisk refleksion i de forandrings- og udviklingsprocesser som 

pædagogen igangsætter. Opgaven for pædagogen er at sikre bevægelige og levende 

pædagogiske processer, hvor pædagogen søger, høster viden og gør erfaringer med det 

pædagogiske liv i Vorupør Fribørnehus, for bedst muligt at kunne følge det enkeltes barns 

læring og udvikling i tilrettelagte læringsmiljøer og det spontane liv i Vorupør Fribørnehus.  

Pædagogen skal gennem dokumentation af sin praksis gang på gang kunne få hjælp til at 

besvare spørgsmålet: Hvor er jeg nu? Pædagogen skal kunne følge sin egen læreproces såvel 

som barnets. Det vil sig, at den pædagogiske dokumentation skaber informationer og viden 

om læring i børnehøjde såvel som i pædagoghøjde, og den medfører etablering af ”et 



refleksionsrum” i både børne- og pædagoghøjde som til at igangsætte processer der leder hen 

mod målene som er beskrevet i de enkelte læreplans temaer.   

  

Evaluering   

Evaluering kan defineres som en vurdering af processer og præstationer. Det er ikke en 

personlig vurdering. En evaluering er en bred vurdering, der ser tilbage på praksis både i 

forhold til den enkelte pædagog samt i dialog med kollegaer.    

Evaluering sker som en naturlig del af hverdagens pædagogiske overvejelser og vurderinger, 

kobles til de mål der er beskrevet i læreplanens forskellige temaer samt hvordan det enkelte 

barn profitere af læringsmiljøerne i forhold til læreplanen.   

Dokumentationen og Evalueringen skal vise og danne grundlag for vurderingen af det 

pædagogiske arbejde i Vorupør Fribørnehus. 

   

  

Lærings syn, legen og læringsforståelse   

Ved læring forstår vi:  

At børnene lærer bedst, når de er motiverede, når de er drevet af nysgerrighed og er aktive. 

Børn er lærelystne og de lærer mest gennem førstehåndserfaringer. De erfaringer og 

opdagelser det enkelte barn gør sig via planlagte voksenstyrede aktiviteter, den spontane leg 

alene og sammen med andre børn samt ved at kunne spejle sig i nærværende og engagerede 

pædagoger der ser og hører barnets initiativer, er nogle af de ting som giver læring for det 

enkelte barn.   

Det er pædagogernes opgave at tilrettelægge rammerne omkring børnene, således at der er 

mulighed for at få konkret viden, ny viden og udfordringer i de læringsmiljøer, der skabes i 

hverdagen i Vorupør Fribørnehus.   

Det betyder, at pædagogerne i Vorupør Fribørnehus hele tiden tænker, reflektere og evaluere 

pædagogisk praksis ud fra tre forskellige læringsrum: Læringsrum 1: at pædagogen går foran 

og viser barnet/børnene vejen. Læringsrum 2: at pædagogen og barnet/børnene går ved 

siden af hinanden. Læringsrum 3: at barnet/børnene går foran og viser vejen.   

I Vorupør Fribørnehus ser vi børns læring i dobbelt perspektiv. Det enkelte barns individuelle 

forudsætninger, egne interesser og behov. I det andet perspektiv de forventninger og krav, 

som barnet møder og vil møde senere i sin opvækst. Hensynet til det enkelte barn i forhold til 

hensynet til fællesskabet af børn. Vi sigter mod at det enkelte barn skal kunne udvikle sig 

som et unikt barn forskellig fra andre, samtidig må alle børn tilegne sig og følge visse sociale 

spilleregler og normer for at kunne begå sig og trives i forskellige sammenhænge – at barnet 

bliver et robust livsdueligt barn.    

I Vorupør Fribørnehus er børnene sammen med forskellige pædagoger og børn, hvilket 

bevirker at børnene vil lære at udtrykke sig på forskellige måder, og derved lære at andre kan 



opfatte tingene anderledes end dem selv. De vil lære at tage kontakt til andre, hvordan de 

opretholder kontakten og at følge enkle regler for samvær i hverdagen.   

Legen:  

I Vorupør Fribørnehus ser vi legen og det at skabe rammer og rum for at legen kan udfolde 

sig, som en væsentlig del af vores pædagogiske fundament. At lege er at lade som og agere 

inden for en fiktiv virkelighedsverden. Legeverdenen er afgrænset af legesignaler, som 

angiver, at det, der skal ske ikke er ”rigtigt” men ”som om”. Legens væsen er fantasien, 

evnen til at danne mentale forestillinger af verden.  

Legen har leg som mål – og læring som sidegevinst. Børn leger for at lege, og i legen lærer de 

at:  

- Tænke kreativt og bruge fantasien  

- Give udtryk for følelser, ideer og tanker  

- Lytte til andres ideer og forslag  

- Sige til og fra og markere et personligt standpunkt  

- Turde give sig i kast med noget nyt  

- Løse konflikter og samarbejde  

- Opnå og dele stærke følelser af samhørighed og fællesskab  

Gennem legen fremmes børnenes udvikling på alle områder: intellektuelt, sprogligt, fysisk, 

socialt og følelsesmæssigt. De opnår selvværd gennem ved at kunne mestre og have 

kompetencer på ovenstående områder.   

Barnets udvikling og læring går hånd i hånd. Barnet lærer, når det udvikler sig og udvikler sig 

når det lærer.   

Legen bruges til at begribe verden, så barnet kan mestre at handle ud fra sin egen identitet.   

  

Pædagogens rolle i forbindelse med barnets læring:  

- Pædagogen er omsorgsfuld og forsøger at sætte sig ind i barnets situation og måder at 

tænke på  

- Pædagogen skal opmuntre og stimulere børnenes nysgerrighed, evner og glæde ved at 

lære  

- Pædagogen har et professionelt kendskab til måder at svar på, som udvikler barnets 

tænkning og kan føre videre til nye spørgsmål fra barnet  

- Pædagogen skal hjælpe barnet til at reflektere i forhold til sig selv og sin omverden  

- Pædagogen skal støtte barnet med udgangspunkt i det barnet kan   

- Pædagogen skal sikre, at det sociale miljø i børnegruppen er præget af omsorg og en 

varme, som gør at børnene oplever at det er sjovt og spændende at lære  

- Pædagogen skal sikre, at børnene har mulighed for at indgå i mange forskellige 

læringsprocesser  

- Pædagogen skal udvise respekt for barnets leg og den frihed som ligger i legen. Det vil 

sige, at barnet må få tilstrækkelig plads og den uforstyrrede tid til at fordybe sig i leg  



- Pædagogen skal understøtte situationer der giver børnene mulighed for at fordybe sig 

og erhverve erfaringer igennem leg, eksperimenter og kropslige udfoldelser  

  

”Kan man klippe i vand? – du kan ikke vide det, før du har prøvet det”  

  

  

  

Indledning til de seks læreplans temaer  

 

• At sikre en nøje sammenhæng mellem børns engagement og interesser, og indholdet i 

de pædagogiske processer  

• At styrke børns indflydelse og medbestemmelse  

  

  

   

Sproglig udvikling   

At kunne udtrykke sig tydeligt og alsidigt er en af de vigtigste kompetencer i vores verden i 

dag. Mestre vi evne til at udtrykke os har vi mulighed for, på en kulturel og social accepteret 

måde, at give udtryk for følelser, oplevelser og meninger.   

Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces og som 

skal have opmærksomhed. Talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er 

blot nogle af de kommunikationsformer vi alle benytter os af i hverdagen.   

I dagtilbudsloven fremgår det, at Vorupør Fribørnehus skal tilbyde:  

”en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er 

sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have 

behov for sprogstimulering”  

Thisted kommune kræver at Vorupør Fribørnehus udarbejder en sprogvurdering på alle 3 

årige og alle kommende skolebørn.  

  

Overordnet mål:  

At give børnene mulighed for at udvikle et nuanceret og alsidigt sprog, så barnet herigennem 

kan udtrykke sig selv; tanker, følelser og behov.  

  

  

Målene er:  



- At skabe nogle sprogstimulerende og sprogfremmende rammer, således at børnene 

lærer at bruge og forstå sproget aktivt både verbalt og non verbalt i hverdagen   

- At fremme børnenes nysgerrighed for skriftsproget, tegn, symboler og tal  

- At udfordre børnene til sproglig kreativitet til at udtrykke sig på mange forskellige 

måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler   

- At børnene færdes i et miljø med anerkendende kommunikation som skaber forståelse 

og bevidsthed for barnet omkring sprogbrug og sprogforståelse (følelser og behov)  

Delmål:  

Børnene skal have mulighed for:  

- At træne dialogen, så de i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og 

være aktive i at planlægge aktiviteter og projekter   

- At udtrykke deres meninger, følelser og tanker   

- At møde pædagoger der lytter til dem med forståelse og anerkendelse  

- At blive støttet i at kommunikere mangfoldigt (mimik, korpssprog, tale)  

- At møde pædagoger som er rollemodeller og normdannere i positiv kommunikation  

- At få kendskab til skriftsproget (bogstaver, tal, ordkort)   

- At møde pædagoger der sætter ord på ting, handlinger, følelser og begreber i 

hverdagen  

- Igennem oplevelser og erfaring at få udvidet deres begrebsverden og ordforråd  

  

Læringsmiljøet:  

Helt grundlæggende bruges sproget overalt i Vorupør Fribørnehus for på den måde at udvide 

børnenes begrebsverden.  

Stimulering af Barnets sproglige udvikling og styrelsen af evnen til at sætte ord på følelser og 

behov sker ved at pædagogerne i Vorupør Fribørnehus har fokus på at tale med barnet, lytte 

og sætte ord på følelser samt være i stand til at give dem reaktioner på deres initiativer. På 

den måde erfarer børnene nogle af de grundlæggende elementer i kommunikation.   

For at der opstår en kommunikation med et barn skal der være noget at kommunikere om- 

noget som giver mening for barnet. Det betyder at børns evne til at kommunikere primært 

udvikles når pædagogerne taler med børnene.  

Børn tilegner sig ord og udvider deres begreber når de får mulighed for at opleve omverdenen 

med alle deres sanser. Det betyder, at konkrete førstehåndoplevelser og 

førstehåndserfaringer er vigtige for børn og pædagoger at kunne tale med om fælles 

oplevelser før, under og bagefter.   

Pædagogiske metoder og aktiviteter 0 – 3 år:  

- At pædagogerne opdager, ser og anerkender børnenes nonverbale sprog og sætter ord 

på det. 



- Sanglege – sange med fagter og ordkort som understøtter sangens tekst og 

gentagelser af ord   

- At der sættes ord på hverdagen fx o Du sætter koppen på bordet o Du putter dukken i 

sengen med sutten o Du bliver lige ked af det  

- At der sættes ord på handlinger og initiativer   

- Samling som en struktureret genkendelig aktivitet   

- At pædagogerne bruger bøger til dialog og oplæsning/højtlæsning  

- At pædagogerne understøtter det verbale med handlinger og anvisninger  

- At pædagogerne støtter det enkelte barns verbale/nonverbale sprog i fx konflikter, ved 

verbalt at give forslag til handlingsmuligheder  

- At sætte ord på tingene omkring os og hvad vi gør.  

o fx når et barn skiftes, puttes ud for at sove i sin barnevogn – her er der en-til -en 

kontakt med barnet  

Tegn på læring 0 – 3 år  

- At barnet udtrykker sig omkring følelser og behov  

- At pædagogerne oplever at barnet ser en sammenhæng mellem ord, steder og ting  fx 

at barnet ved at egernet bor i træerne o at barnet ved hvor der står Lego   

- At barnet kan synge med på enkelte sange og glædes over kendte rim og remser  

- At barnet tager initiativ til rim og remser – skaber rammen for en kendt aktivitet fx 

samling  

- At barnet reagere på direkte sproglig kommunikation – reagere så det er tydeligt 

barnet forstår henvendelsen  

- At barnet fortæller om oplevelser – førstehåndsoplevelser   

- At barnet via sprog verbalt/nonverbalt inviterer til leg og samvær  

- At barnet aktivt giver udtryk for følelser og behov – verbalt og nonverbalt -  At 

barnet genkender få ordkort – ord der giver mening   

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter 3 – 5 år:  

- At pædagogerne ser og lytter til børnene i hverdagen  

- At pædagogerne skaber tid til dialog fx ved samlingerne hvor vi vil lære 

barnet/børnene om hvordan dialogen foregår så det giver mening for alle – tale, lytte, 

stille spørgsmål, komme med ideer og få indflydelse, opleve medbestemmelse, give 

svar og være aktiv i det der foregår til fx samlingen i børnehaven, i garderoben, – før 

og efter en aktivitet  

- At pædagogerne skaber mangfoldige samlinger med fx sang, sanglege, 

historielæsning, dialogisk læsning, teater, ordkort, rim og remser  

- Pædagogerne giver tid og plads til de børn der har behov for særlig fokus   

- At der er sprog- og begrebsfremmende spil til rådighed i hverdagen  

- At pædagogerne benævner og sætter ord på børnenes følelser, tanker og handlinger   

- At pædagogerne bevidst arbejder med at introducere over- og underkategorier af fx 

begreber og ord – med udgangspunkt i den enkelte gruppers alder og kunnen  



Børnene får mulighed for at møde og bruge skriftsproget ved:  

- At barnet opfordres til at skrive navn på sine tegninger  

- At barnet støtte i at der er noget der hedder børneskrift som børn kan læse  

- At der aktivt bruges ordkort i hverdagen  

- At børnene inddrages i at skrive på fx tavlerne om dagens oplevelser  

Tegn på læring 3 – 6 år  

- At barnet bruger, forstår og handler på sproget   

- At børnene beskriver og videreformidler, tanker, ideer og følelser ved fx at kunne 

skabe en leg sammen  

- At barnet selv kan sige til og fra, sætte ord på egne følelser og tanker  

- At børnene er i stand til at aflæse hinandens kropssprog og ansigtsudtryk   

- At børnene udviser rummelighed og respekt for hinanden igennem sproget  

- At barnet genkender bogstaver og skriver sit navn   

- At barnet har kendskab til tal og mængder  

- At barnet genfortæller en historie som er blevet læst højt   

- At barnet aktivt bruger børneskriftssproget (på opfordring eller på egen hånd)  

- At barnet udviser handlinger på fx fælles beskeder/kollektive beskeder  

- At barnet opdager sproglige forundringer - flere ting kan hedde det samme  

- At børnene formår at bruge deres viden fra en kontekst til en anden kontekst   

Tegn på god praksis 0 – 6 år  

- At der i dagligdagen er uforstyrrede sprogmiljøer med nærværende pædagoger hvor 

der er tid til dialog – tale, lytte, vente, stille spørgsmål osv  

- At sproget bruges aktivt til at udveksle viden – (pædagog – barn/børn)  

- At planlagte pædagogiske aktiviteter foregår i små grupper der fremmer 

sprogudviklingen og giver mulighed for at være i dialog med barnet/børnene  

- At der anvendes spil der fremmer børnenes sprog  

- At pædagogerne bruger et nuanceret mangfoldigt sprog – verbalt og nonverbalt  

- At samlingerne prioriteres højt i hverdagen   

  

  

Personlig udvikling - Barnets alsidige personlige udvikling  

At få mulighed for at opleve sig selv som afholdt og værdsat individ i en verden med lydhør 

og medlevende pædagoger der beskytter fællesskabet, så børnene får mulighed for at lære, 

se og forstå samspillet og de konflikter der opstår i et fællesskab.  

Alle skal have mulighed for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i 

fællesskabet – lige fra engegement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence. 

Pædagoger er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd.  



At få mulighed for at forfølge små og store ideer, skabe egne projekter og opleve, at de børn 

og pædagoger, de er sammen med i Vorupør Fribørnehus, anerkender dem styrker 

selvværdet.  

Overordnet mål:  

At sikre børnene mulighed for at blive robuste ved at de kan mærke egne grænser – kunne 

sige til og fra – og på samme tid indgå som en social del af det større fællesskab, der gør 

verden sjov og udfordrende.  

  

  

Målene er:  

• At skabe selvstændige individer, der kan indgå i forskellige sociale sammenhæng  

• At skabe rum for at det enkelte barn oplever sig selv som værende værdifuld i 

fællesskabet  

• At barnet opnår kendskab til selv ”Hvem er jeg?”  

• At barnet oplever sig som værdifuld aktør i og medskaber af Vorupør Fribørnehus 

sociale og kulturelle fællesskab  

• At barnet oplever at det gør en forskel i fællesskabet  

Delmål:  

Børnene skal have mulighed for:  

• At føle sig som en del af fællesskabet  

• At sætte ord på egne handlinger og følelser  

• At udvise empati overfor de andre børn  

• At opnår små sikre sejre   

• At erfarer hvor egne grænser er, og at de er i stand til handle på dette   

• At føle sig holdt af  

• At være sammen med pædagoger, der viser, at det er ok at vise følelser  

• At dele erfaringer om deres livsspor i Vorupør Fribørnehus – at gøre en forskel  

• At færdes i et miljø med anerkendende kommunikation   

• At lære at respektere og forstå, at andre kan have en anden holdning samt lade sige 

inspirere af dette  

Læringsmiljøet:  

I Vorupør fribørnehus skaber vi mulighed for at udvikle barnets alsidige personlige udvikling 

igennem tydelig fast strukturer, hvor der er aldersopdeling i børnegrupperne, for at kunne få 

øje på det enkelte barns udvikling.  

Vi anser det som vigtigt at det enkelte barn er en del af et trygt og genkendeligt fællesskab, 

for derved at kunne udvikle et positivt selvværd.  



Vi tror på at børnene vil noget med det de gør – deres hensigt er altid positiv, og det er vores 

opgave at fange det, der lige nu betyder noget for barnet.  

Pædagogiske metoder og aktiviteter:  

Overordnet   

Vi oplever at barnet alsidig personlig udvikling implicit ligger i hele vores pædagogiske praksis 

og derfor altid er i samspil med de øvrige temaer i læreplanen.  

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter 0 – 3 år:  

• I hverdagen guider vi børnene i forhold til at sætte ord på egne og andres følelser i leg 

og konfliktsituationer  

• Vi sætter ord på det enkelte barns handlinger og initiativer – tydeliggør barnet over for 

de andre børn  

• Vi benævner barnets navn eksempelvis ved aflevering, hente og samlingssituationer  

• Vi giver mulighed for at det enkelte barn udvikler selvhjulpenhed - at det gradvis selv 

kan gennemføre små praktiske opgaver fx spise selv, vaske hænder, lægge sutten på 

plads, tage tøjet af og på samt andre små daglige gøremål  

• At skabe mulighed for at barnet kan indgå i en relation og opbygge et begyndende 

venskab med andre børn  

 

  

Tegn på læring 0 – 3 år  

• At barnet kan udtrykke egne følelser på en måde så omgivelserne kan forstå det fx når 

barnet siger til og fra (verbalt og nonverbalt)  

• At barnet udviser empati for de andre børn fx ved at hente sutten/trøste et andet barn 

som er ked af det – viser glæder når et andet barn kommer ind i vuggestuen  

• At barnet gerne vil deltage aktivt i aktiviteter og med små praktiske opgaver  

 Begyndende opmærksomhed på de andres børns initiativer   

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter 3 – 6 år  

• Vi kan holde samlinger hvor vi snakker om hvem der kommet og hver der har fri/syg  

• Barnet får mulighed for at fortælle om egne oplevelser for resten af gruppen  

• Opsætning af pædagogiske aktiviteter, herunder samling, der udfordrer og styrker 

børnenes evner til at sætte ord på egne og andre handlinger og følelser  

• I hverdagen guider vi børnene i forhold til at sætte ord på egen og andres følelser i leg 

og konfliktsituationer  

• Barnet får mulighed for at sætte ord på egen trivsel   

  

  



Tegn på god praksis 0 – 6 år  

• At der i dagligdagen er tid til at børnene kan øve sig på fx at tage tøjet af og på, 

hjælpe med små praktiske opgaver  

• At børnene forberedes på nye projekter ved at få medindflydelse på indholdet i 

projektet (medinddragelse, demokrati)  

• At pædagogerne formår at fastholde barnets opmærksomhed – uddyb, forklar, vis 

følelser  

• At pædagogerne anerkender barnets initiativer   

• At pædagogerne aktivt deltager i børnenes leg – for at udvikle legen og børnenes ideer   

  

  

  

Sociale kompetencer   

Social kompetence er et menneskeligt redskab i forhold til at lære andre færdigheder. Børn 

skal have mulighed og frirum til i samarbejde med andre, udforske nye fremgangsmåder, 

skabe sammen og afgøre, hvad der er meningsfuldt og sjovt.   

Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig – i 

leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme.  

  

Overordnet:  

Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til 

andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig 

med, at børnene forstår, at andre har de samme behov. Børn skal lære at sætte grænser for 

sig selv og sige til og fra.  

Vi har i Vorupør Fribørnehus en vigtig pædagogisk opgave i at skabe muligheder og plads til 

barnets individuelle udvikling ved at barnet kan eksperimentere og afprøve hvorledes socialt 

samspil foregår – får erfaringer og læring i i de grundlæggende sociale spilleregler i 

fællesskabet.  

Målene er:  

• At sikre at børnene anerkendes og respekteres for dem de er og de oplever at høre til i 

et fællesskab  

• At alle børn oplever tillid og tryghed i deres relationer til børn og pædagoger  

• At børnene udvikler empati   

• At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de 

lærer at samarbejde med andre og deltage i demokratiske beslutningsprocesser  

Delmål:  

• At børnene ses og høres og mødes i deres handlinger  

• At børnene oplever tydelige, nærværende og omsorgsfulde pædagoger  



• At børnene drager omsorg for hinanden  

• At børnene får erfaring til at løse konflikter   

• At børnene støttes i inkluderende fællesskaber blandt andet ved at de opfordres til 

fælles løsninger af opgaver  

  

Læringsmiljøet   

Børnegrupperne i Vorupør Fribørnehus er aldersinddelt, således at børnene får tætte 

relationer med jævnaldrende og forholdsvis ligeværdige kammerater – deres venskaber kan 

derved bevares til skolestart.   

Vorupør Fribørnehus har mange rum i forlængelse af hinanden så derfor er det vigtigt at 

pædagogerne i planlægningen af den pædagogiske hverdag opdeler børnene i mindre 

grupper, så der er mulighed for et tætter samspil mellem børnene og mellem børn og 

pædagoger.   

Alle pædagoger i Vorupør Fribørnehus er rollemodeller i forhold til fx samspillet imellem 

mennesker i barnets nærmeste omgivelser.  

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter 0 – 3 år  

• At pædagogerne hjælper børnene med at blive opmærksomme på hinanden og skabe 

relationer til hinanden  

• At pædagogerne sætter ord på børnenes følelser og handlinger  

• At pædagogerne er til rådighed det vil sige; foran, bagved og ved siden af – de tre 

læringsrum  

• At pædagogerne skaber rum og tid til børnenes egen leg – støtter og hjælper med at 

videre udvikle legen  

Tegn på læring 0 – 3 år  

• At børnene udviser følelser og viser omsorg for andre børn   

• At børnene indgår i en relation med børn og pædagoger – oplever begyndende 

venskaber.   

• At børnene får øjnene op for det fællesskab de er en del af  

• At barnet begynder at bidrage til fællesskabet   

Pædagogiske metoder og aktiviteter 3 – 6 år  

• At pædagogerne hjælper børnene til at skabe relationer og begyndende venskaber   

• At pædagogerne hjælper børnene til at aflæse hinandens signaler og handler herefter  

• At pædagogerne opstiller læringsrums, hvori børnene udfordres og opfordres til at tage 

medansvar, så de oplever succes  

• At pædagogerne opfordrer børnene til at hjælpe hinanden fx med at få tøj og fodtøj på 

i garderoben – at drage omsorg for sine kammerater i ord og handlinger  

• At pædagogerne giver medbestemmelse ved at børnene får nogle valg i valg i de 

planlagte aktiviteter – kan vælge aktiviteter fra eller til.   



  

Tegn på læring 3 – 6 år  

• At børnene samarbejder om opgaver og følger kendte regler  

• At børnene kan give og modtage hjælp og omsorg fra andre børn og pædagoger  

• At børnene løser konflikter uden hjælp fra en pædagog   

• At børnene deler og skiftes, samt venter på tur  

• At børnene spørg efter hjælp fra en pædagog når der opstår situationer barnet ikke 

slev kan løse efter kendte spilleregler   

  

  

  

  

Tegn på god praksis 0 – 6 år  

• At pædagogerne møder børn og forældre med anerkendelse  

• At pædagogerne er imødekommende og tager sig tid til både børn og forældre samt 

kollegaer  

• At pædagogerne er reflekterende i deres daglige praksis og bruger hinanden til 

sparring på tværs af grupper, så alle kan gøre brug af hinandens viden og erfaring  

• At den daglige kontakt til forældre prioriteres højt  

• At pædagogerne har øje for det enkelte barns udvikling og særlige behov samt 

tilpasser hverdagen herefter  

• At pædagogerne har øje for at være foran i de hverdags aktiviteter hvor der kan opstå 

konflikter – hvor nogle børn kan have svært ved at aflæse de andre børns hensigt    

• At pædagogerne systematisk snakker om børnenes sociale trivsel på P-møderne  

• At pædagogerne i Vorupør fribørnehus deler erfaringer og viden for at hjælpe 

barnet/familien bedst muligt  

  

  

  

Natur og naturfænomener   

Udgangspunkter for at forstå verden er også forståelsen af den natur, mennesker lever i og 

har ansvar for. Natur oplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, 

mentale og fysiske udvikling.   

En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et 

miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar.  

Overordnet mål:  



At give børnene mulighed for at håndtere og få førstehåndsoplevelser med naturens dyr, 

planter og materialer.   

At give børnene mulighed for at undersøge den naturvidenskab som er en del af det liv, vi 

lever her og nu.   

Målene er:  

• At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum 

for leg, oplevelse, udforskning og viden  

• At børnene får erfaringer med årsager, virkning og sammenhænge  

• At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, natur fænomener og 

miljø  

• At børnene udvikler en begejstring ved at færdes ude i naturen uanset vejr og vind  

• At børnene får udviklet deres evner til at bygge, skabe og konstruere ved hjælp af 

forskellige materialer og teknikker  

• At børnene får vigtige erfaringer igennem eksperimentere, der giver dem viden om 

naturfænomener og tekniske sammenhænge  

• At børnenes sociale kompetencer styrkes gennem fordybelse, empati og samarbejde  

Delmål er:  

Børnene skal have mulighed for:  

• At blive støttet i at kunne kategorisere og systematisere omverdenen, herunder fx 

modsætningspar, tal, mængder og rækkefølge   

• At møde pædagoger som er vidende og medoplevende i forhold til at skabe 

eksperimenterende aktiviteter  

• At være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og naturmiljøer.  

• At blive kropsligt og mentalt udfordret i naturen – naturen er en enestående legeplads 

for både krop og sind  

• At få erfaringer med kulde – varme, lys – mørke, sol – måne, dødt - levende og meget 

mere  

• At opleve naturen som inspirationskilde til fantasien  

• At erhverve sig viden om naturen som senere danner grundlaget for en varig interesse, 

respekt og ansvarlighed for natur og miljø.   

• At hoppe i vandpytter, lege med mudder og fylde lommerne med fx agern og andre frø 

fra naturen Læringsmiljøet   

Naturen er en skattekiste af kundskab fyldt med muligheder for at hente førstehåndsindtryk 

om dyr, planter og materialer.   

Naturen er et læringsrum som pædagogerne i Vorupør fribørnehus bruger sammen med 

børnene med stor glæde, respekt og interesse. Pædagogerne bruger naturen til at styrke 

sanserne, kroppen og sproget.   

Naturen giver børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn fatte 

sammenhænge, der ellers er svære at forstå, hvis de bliver formidlet på det teoretiske plan.   

Pædagogiske metoder og aktiviteter 0 – 3 år  



• At børnene med glæde og begejstring færdes og leger i naturen, på stranden, skoven 

og på legepladsen  

• At børnene får mulighed for at møde motoriske forhindringer i naturen, at gå på 

ujævnt underlag, at kravle over og under forhindringer,   

• At børnene oplever ro og tid til fordybelse i mindre grupper i mødet med naturen   

• Vi vil besøge det samme sted i klitterne for at give børnene oplevelser om den 

forandringer der sker i naturen hele tiden  

• Vi vil sætte ord på og benævne de ting som fanger det enkelte barns interesse i 

naturen  

Tegn på læring 0 – 3 år  

• At børnene selv tager initiativ til at udforske naturen   

• At børnene viser glæde og begejstring når de finder små dyr i naturen  

• At børnene er nysgerrige og undersøgende udenfor  

• At børnene giver udtryk for de ting de har oplevet, enten via sprog, ved brug af 

dokumentationsbilleder eller ved at vise de ting/dyr bragt ind i vuggestuen   

• At børnene opdager forandringerne i naturen   

Pædagogiske metoder og aktiviteter 3 – 6 år  

• Gennem undersøgelser og fordybelse præsenteres børnene for de forskellige årstider, 

dyreliv og planteliv både i praksis og i fagbøger  

• Pædagogerne fortæller til samling, og gennem praksis eksempler på vores ture, 

hvordan vi skal respektere og behandle naturen på en god måde, samt vigtigheden 

heraf  

• At pædagogerne støtter op om børnenes egne initiativer til leg, fordybelse og 

undersøgelse af naturen og naturfænomener  

• At introducere børnene for naturvidenskabelige undringer – således at børnene via en 

undren og gennem enkle spørgsmål, kan opnå en begyndende indsigt i fx ”Hvorfor bor 

insekterne i træstubben?”    

Tegn på læring 3 – 6 år   

• At behandler dyre- og plantelivet på en god respektfuld måde  

• At børnene snakker og og bruger begreber, der kendetegner den viden de har opnået 

om naturen og dens naturfænomener   

• At børnene aktivt bruger fagbøgerne til at tilegne sig ny viden  

• At børnene leger, undersøger og eksperimenter uforstyrret både med og uden 

pædagoger i såvel små som større grupper  

• At børnene bruger kroppen på turene i naturen/skoven, og udfordre sig selv motoriske 

og deres grænser for, hvad de tør udvides  

• At børnene kan udtrykke, hvordan vi sidder ved et bål og hvilke regler der er  

Tegn på god praksis 0 – 6 år  

• At pædagogerne viser glæde, interesse og ansvarlighed for naturen i hverdagen  

• At stranden og skoven opleves året rundt – at vi besøger vores faste baser uanset vejr 

og vind  



• At pædagogerne udfordrer børnenes nysgerrighed og opmuntre dem til at komme med 

ideer til aktiviteter og eksperimenter  

• At der er naturfaglige bøger til rådighed i hverdagen til både pædagoger og børn  

• At børnenes erfaringer og viden dokumenteres i Vorupør Fribørnehus  

• At pædagogerne planlægger aktiviteter der sikre at børnene får førstehåndsoplevelser  

• At pædagogerne udfordrer sig selv og hinanden i naturen fx motorisk, på viden, på 

konstruktioner af materialer fra naturen  

 

  

  

Kulturelle udtryksformer og værdier   

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med 

andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne 

kulturelle rødder.   

Ved at møde varieret kulturelle udtryksformer dannes et bredspekteret opfattelse af verden 

og andre mennesker – viden om den måde man omgås og behandler hinanden.   

Mødet med andre menneskers udtryk og mennesker der kan formidle kunst og kultur, kan 

være med til at sætte gang i udvikling af egne kulturelle udtryksformer.   

Gennem mødet med andre udtryksformer – både kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte 

bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier – udfoldes hele, nysgerrige og 

tolerante mennesker. Mennesker der har forståelse for, at verden er mangfoldig, og at 

menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige.   

Overordnet mål:  

At give børnene mulighed for at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til 

et bredt spekter af kulturelle udtryksformer og møde pædagoger, kunstner og kulturformidler, 

der kan støtte dem i at få viden og udfolde sig på egne betingelser i samspil med andre.   

Målene er:  

• At børnene bliver præsenteret og får viden om forskellige traditioner, kulturelle 

værdier, kultur historie og kunstneriske tilbud  

• At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter 

af kulturelle udtryksformer  

• At børnene får adgang til forskellige materialer, moderne medier og redskaber, som 

kan give oplevelser og bidrage til børnenes kreativitet, skabende kulturelle 

aktiviteter  

  

Delmål er:  

Børnene skal have mulighed for:  



• At udfolde kreativitet hvor børnene inddrages i beslutninger om hvilke kulturelle 

eller kunstneriske aktiviteter der skal udfoldes  

• At udfolde sig på egne betingelser i skabelses processer – rum og tid  

• At opleve glæde ved mangfoldige udtryksformer – musik, drama, kunstnerisk, 

verbalt og nonverbalt  

• At opleve, at få respekt og anerkendelse af deres kunstneriske produkter fx hænges 

pænt op, udstilles og vise kropslige udtryksformer for andre  

• At møde mangfoldige musik gener, klassiske eventyr/fortællinger  

• At have adgang til mangfoldige materialer og redskaber i hverdagen – kilden til 

inspiration og lyst til udfoldelse  

• At skabe og opleve børnelitteratur, film, faglitteratur, musik, billeder etc. i 

forskellige genrer  

• At opleve glæden ved musikken både som udøvere og tilhørere  

Læringsmiljøet:  

Vorupør Fribørnehus har mange rum til rådighed, stranden, gymnastiksalen og mange 

forskellige udenoms faciliteter alt sammen er med til at skabe rammerne omkring kultur, 

værdier og kulturelle udtryksformer.  

Vorupør Fribørnehus engagerede pædagoger er katalysator i forhold til at give børnene 

lyst og mod til at afprøve forskellige kulturelle udtryksformer  

Pædagogiske metoder og aktiviteter 0 – 3 år:  

• Børnene deltager i samling   

• Sang, musikog historieoplæsning (dialogisk læsning) som en del af børnenes 

hverdag  

• At børnene har mulighed for at tegne, male og lege med andre formbare materialer 

fx træ, stof, modellervoks og lignende  

• At børnene er med i forberedelserne og deltager i danske traditioner så som jul, 

fastelavn og fødselsdage  

  

     Tegn på læring 0 – 3 år:  

• Børnene tager selv initiativ til at synge og danse – rim og remser  

• At børnene udviser genkendelsens glæde ved samling  

• At børnene udviser glæde ved at fremstille egne kreativiteter og glædes ved at 

udstille, vise og fortælle om det til andre  

• Børnene genkender farver/grundfarverne, de første bogstaver   Børnene tager 

initiativ til selv at lave ting  

      

    Pædagogiske metoder og aktiviteter 3 – 6 år:  

• Børnene deltager i samling   

• Pædagogerne gør brug af en Fri for mopperi kuffert med forskeligt indhold.  

• Sang, musikog historielæsning som kan bruges i børnenes hverdag  

• Børnene har fri adgang til at tegne, genbrugsmaterialer, male, klippe, klistre og lege 

med andre formbare materialer  



• Børnene vil både opleve pædagogiske strukturerede aktiviteter samt mulighed for 

selv på eget initiativ at skabe kreative processer i hverdagen  

• Børnene deltager i forberedelserne og er med til at fejre danske traditioner så som 

jul, fastelavn og fødselsdage  

  

   Tegn på læring 3 – 6 år:  

• Børnene tager initiativ til at synge, danse og lege regel- og rollelege  

 Børnene kan være kreative med mangfoldige materialer  

     

  Tegn på god praksis 0 – 6 år  

• At pædagogerne bevidst søger, at udfordre de kulturelle værdier og forholder sig 

bevidst til samværsformer, normer og traditioner  

• At pædagogerne opmuntrer børnene til at give udtryk for deres erfaring og 

oplevelser gennem forskellige kulturelle udtryksformer  

• At pædagogerne planlægger initiativer til sang og bevægelsesaktiviteter, her 

indtænkes også udelivet og ture til stranden  

• At pædagogerne sikre at mangfoldighed afspejles i materialer, aktiviteter og 

sprogbrug i hverdagen  

  

Krop og bevægelse   

  

Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børns udvikling motoriske 

færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at 

udvikle sig.  

I Vorupør Fribørnehus er der mangfoldige muligheder for børnene til at udforske og udfordre 

sig selv  

Når børn har et stort kendskab til egen kropslighed kan de koble det talte sprog og 

kropssproget og herigennem kan de udvikle respekt for, at andre kan have et ”andet” udtryk, 

andre reaktioner end deres egne.   

Ved at få erfaringer igennem aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger 

udvikles børnenes færdigheder og de bliver i stand til, at sætte egne kropslig såvel som 

mentale grænser – de får en stærk integritet.   

Ved at styrke børnenes fysiske sundhed igennem fokus på ernæring, hygiejne og aktiv livsstil, 

styrkes deres forudsætninger for at udvikle sig.   

Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig, adgang til verden. 

Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nye og forstå det fysiske såvel som det 

kulturelle miljø og naturen.   

  

  



  

Overordnet mål:  

At give børnene mulighed for at tage aktiv del i eget liv så de får indsigt i sig selv og andre 

omkring dem.   

Målene er:  

• At børnene skal have mulighed for at blive udfordret i de varierende bevægelsesmiljøer 

som Vorupør Fribørnehus har:  stranden, skoven, boldbaner, legepladsen og 

gymnastiksalen 

• At får skabet en bevægelsesglæde som er så integreret i det enkelte barn, at 

bevægelsesglæden bevares igennem hele livet  

• At børnene med alle sanser skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig 

viden og færdigheder om den fysiske, kulturelle og sociale omverden  

  

Delmålene er:  

Børnene skal have mulighed for:  

• At få viden og erfaringer i hvordan kroppen fungere, dens styrke, muligheder og dens 

betydning for sundhed  

• At møde mangfoldige bevægelsesudfordringer i Vorupør Fribørnehus  

• At få erfaring med forskellige former for fysisk kontakt, kropslig udtryk og reaktioner, 

for at lære egen og andres kropslig integritet   

• At udvikle grov- og finmotoriske kompetencer  

• At opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse  

• At blive støttet i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser både i fri leg og 

tilrettelagte fysiske udfordringer  

• At blive udfordret i skoven, stranden, gymnastiksalen, legepladsen, cykel og udnytte 

de mulighed der ligger i leg, i naturen og i årstiderne   

• At bruge forskellige redskaber og materialer, der giver anledning til både at bruge og 

stimulere kroppens sanser  

• At få erfaring med at koble det talte sprog og kropssproget  

• At møde pædagoger der inspirere, begejstrer og udviser lyst til bevægelse, At få sund 

og varieret mad i Vorupør Fribørnehus  

  

Læringsmiljøet:  

Kroppen er barnets adgangsbillet til læring – barnet skal gribe for at kunne begribe, derfor er 

det vigtigt at give barnet mulighed at få helt konkrete, sanselige erfaringer med sig selv og 

omverdenen.  

Børn har brug for pædagoger der vil gå foran, ved siden og bagved, så børnene lære at føle 

sig værdifulde og trygge ved deres egen krop og dens reaktioner  

Børn gør det pædagogerne gør – ikke det de siger. Så pædagogerne er vigtige rollemodeller i 

forhold til at formidle glæde og lyst til bevægelse – ude og inde.   

  



  

Pædagogiske metoder og aktiviteter 0 – 3 år:  

• At børnene møder et varieret udbud af motoriske muligheder og udfordringer i 

hverdagen  

• At børnene får motoriske og sanselige udfordringer som tilgodeser det enkelte barn  

• At det enkelte barn bliver udfordret i nærmeste udviklings zone    

• At pædagogerne italesætte kroppen og kroppens funktioner   

• At pædagogerne skaber mulighed og rammer for at børnene får kendskab til og kontrol 

over egen krop  

• At børnene vasker finger eller får vasket finger inden alle måltider og når vi har leget 

ude   

• At børnene opfordres til selv at kravle op og ned fra fx puslebordet, taburetterne, 

stolene og fodskamlen  

• At børnene får tid og rum til at øve sige i at tage noget af tøjet af og på  

  

Tegn på læring 0 – 3 år  

• At børnene udviser glæde ved at bruge kroppen variereret   

• At børnene mestrer trapperne  

• At børnene viser begejstring når de bevæger sig i fx ujævnt terræn  

• At børnene er begyndende selvhjulpne i forbindelse med at tage tøjet af og på – tager 

initiativ til at være selvhjulpen  

• At børnene kan benævne nogle kropsdele på sig selv og på andre   At børnene 

bruger Vorupør Fribørnehus faciliteter mangfoldigt  

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter 3 – 6 år:  

• At børnene møder et varieret og mangfoldigt udbud af motoriske muligheder og 

udfordringer i hverdagen  

• At børnene bliver udfordret i de forskellige bevægelsesmiljøer som børnene færdes i fx 

gymnastiksalen, stranden, skoven, eller på cykel  

• At børnene oplever at vi går i klitterne og skoven – at bevæge sig ud i ujævn terræn  

• At legemiljøerne tager udgangspunkt i at stimulere de seks læreplanstemaer igennem 

krop og sanser.   

• At der er mulighed for at inddrage nye færdigheder i børnenes hverdag  

• At børnene og pædagogerne vasker hænder før alle måltider  

• At børnene får mulighed for at afprøve færdigheder og at det kræver øvelse at komme 

til at mestre noget nyt  

• At børnene får viden og erfaring med forskellige madvarer – fokus på fysisk sundhed   

 

  

Tegn på læring 3 – 6 år:  

• At børnene udviser glæde og mod til at bruge sin krop variereret   

• At børnene kan cykle, gribe en bold, drible med en bold, hoppe på et ben – udviser et 

stærkt grovmotorisk og finmotoriskfundament   

• At børnene kender forskel på sund og usund mad  

• At børnene respekterer andres kropssprog – det verbale og det nonverbale  

• Børnene udviser robusthed i hverdagen – mentalt og fysisk   



  

Tegn på god praksis 0 – 6 år  

• At pædagogerne og børnene er fysiske aktive ude og inde hver dag og udviser 

begejstring ved at bruge kroppen  

• At pædagogerne italesætter når et barn mestre noget nyt  

• At pædagogerne og børnene har let adgang til redskaber og materialer som kan 

stimulerer forskellige færdigheder  

• At pædagogerne tilrettelægger aktiviteter der giver børnene førstehåndsaktiviteter  

• At børnene udviser styrke, udholdenhed, mod og robusthed i hverdagen  

• At pædagogerne og børnene udviser lyst og glæde ved at deltage i 

bevægelsesaktiviteter  

• At pædagogerne i hverdagen er bevidste om Vorupør Fribørnehus kostpolitik   

• At pædagogerne tager udgangspunkt i de enkelte børns nærmeste udviklings zone og 

at der tilbydes børn med udviklingsrelaterede udfordringer alternative aktiviteter   

  

  

 

  

Børn med særlige behov:  

Målet er:  

• At vi yder den optimale støtte til det enkelte barns udvikling  

Institutionerne i Danmark hviler på traditioner for at se børn som hele mennesker, hver 

med deres unikke tilgang til livet og deres eget personlige udtryk. Institutioner er indrettet 

på dialog mellem pædagoger og børn, hvor børnene er aktive og har medindflydelse. Vi 

forstår udvikling som en helhed, hvor intellekt, følelser, sociale og kropslige færdigheder 

spiller sammen i et samspil, og hvor det er pædagogernes rolle at yde omsorg og skabe 

muligheder for udfoldelse.  

Vi vægter børns personlige og sociale udvikling højt. Det er vigtigt, at vores børn kan lide 

sig selv, evner at indgå i nære relationer og trives i sociale fællesskaber.   

Samarbejdet mellem forældre og personale er traditionelt tæt – både i det daglige, når 

børnene afleveres og hentes, ved forældremøder og i forældrebestyrelsen. Vi har desuden 

en helt særlig opmærksomhed for de børn, der af en eller anden grund har det svære end 

de andre – i kortere eller længere tid.   

Vi er en del af den forbyggende indsats i forhold til børn med særlige behov. Vi har et tæt 

samarbejde med blandt andet kommunens PPR afdeling. Vi sørger rådgivning når vi møder 

noget hvor vores viden ikke rækker, når vi bliver i tvivl om det er de rigtige tiltag vi har 

iværksat for at hjælpe et barn/en familie.   

Den pædagogiske læreplan har til formål at støtte læringen ikke mindst til børn med 

særlige behov.  



Alle børn har unikke behov som pædagogerne forsøger at tilrettelægge den pædagogiske 

hverdag i forhold til.   

Vi har en omsorgsplan der beskriver konkret hvad vi gør når fx livet knirker, sygdom, 

skilsmisse og dødsfald.   

Enkelte børn kan have andre vanskeligheder, der fordrer skærpet opmærksomhed fra 

pædagogernes side, hvis barnet skal udvikle sig optimalt. Der påhviler pædagogerne et 

særligt ansvar, at netop disse børn får den nødvendige støtte til at udvikle sig positivt.  

De kan have medfødte handicaps fysiske eller mentale der gør, at der skal kompenseres 

– eller at der skal tilbydes særligt tilrettelagte aktiviteter og rammer for, at de kan 

udvikle sig mest muligt.   

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter:  

For at kunne yde denne optimale støtte, er det vigtigt at have et stort kendskab til det 

enkelte barns kompetencer og potentialer.   

I dialogen med forældrene får både personale og forældre et kendskab til og en fælles 

forståelse for barnets situation. I denne dialog med forældrene om barnets stærke sider, 

er vi et stort skridt på vejen til at kunne arbejde målrettet med barnets udvikling og 

læring.   

  

I situationer hvor pædagogerne og forældrene har brug for yderligere hjælp til fx 

afdækning af problemstillinger har vi mulighed for at få rådgivning fra PPR ved Thisted 

Kommune, det er vigtigt at kunne tilrettelægge den optimale støtte og læringsmiljø til 

barnet.   

PPR tilbyder råd og vejledning til forældre og pædagoger.   

  

Tegn på god praksis:  

• At samarbejdet med forældrene og barnet er respektfuldt og anerkendende  

• At det udarbejdes handleplaner for børn med særlige behov, og at hele 

personalegruppen arbejder med udgangspunkt i denne handleplan  

• At vi holder tværfaglige møder både med og uden forældre  

• At forældrene oplever, at de får støtte og vejledning til barnets udvikling. At vi 

signalerer et vi indgår i et fællesskab   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Overgange mellem hjem og institution  

Målet er:  

-  At skabe en sammenhængende overgang således at barnet og forældre får en tryg 

start i Vorupør Fribørnehus  

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter:    

  

Generelt:   

Inden barnet starter i Vorupør Fribørnehus, kan forældrene komme på besøg. Ved dette besøg 

vil vi give et lille indblik i hvordan Vorupør Fribørnehus struktur ser ud, hvilke pædagoger der 

får ansvaret for barnet samt hvilke børn barnet skal dele sin hverdag med i Vorupør 

fribørnehus. Til samtalen vil der blive talt om de ting som er vigtigt at pædagogen ved for at 

kunne hjælpe barnet til bedst mulig start i Vorupør Fribørnehus, det vil sige barnets små 

vaner og specielle forhold. 

  

For at sikre at gensidige forventninger kan indfries opfordres alle til at komme på besøg og få 

en rundvisning   

Der findes mange oplysninger om Vorupør fribørnehus på hjemmesiden, som kan afklare de 

fleste spørgsmål, vores erfaring er dog at et besøg inden, er en god start på et kommende 

samarbejde.   

    

  

Forældre at altid velkommen til at ringe i løbet af dagen for at høre hvordan det går.  

  

Især gældende for vuggestuen:  

Pædagogerne tilgodeser barnets behov for søvn og spisertider samt behov for tryghed.   

  

  

Fra Vorupør fribørnehus til anden institution:  

Vi tager gerne på besøg i den institution som barnet skal overflyttes til. Vi deltager gerne i en 

overleveringssamtale med de lærer eller pædagoger som får ansvar for barnet når barnet 

rejser fra Vorupør Fribørnehus.  

  

  

  

  

Fra vuggestuen i Vorupør Fribørnehus til børnehaven i Vorupør Fribørnehus  

Når tiden nærmere sig til at barnet skal rykke fra vuggestue til børnehave, aftaler vi helt 

konkret hvornår barnet skal rykke.  

  

Tegn på god praksis:  

• At alle forældre inviteres på besøg med barnet inden start  

• At alle forældre inviteres til en opstartssamtale    

• At pædagogerne afsætter tid til at modtage det nye barn/børn  



• At alle forældre tilbydes en trivsels samtale når barnet har været i Vorupør Fribørnehus 

i 3 måneder  

• At der er lavet en konkret plan for hvem der overflyttes fra vuggestue til børnehave – 

at det er tydeligt hvornår børnene overflyttes og hvem der har ansvaret for at tage 

imod børnene i børnehaven.  

• At der laves dokumentation om de første dage i vuggestue eller børnehave  

  

  

  

  

Fra Vorupør Fribørnehus og til skole   

  

Målet er:  

-  At skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud (SFO) således at 

barnets kompetencer og lyst til at lære udvikles og understøttes.   

  

vi besøger de skoler hvor vi har børn der skal starter sammen med barnet og et par af de 

bedste venner/kammerater.   

  

Skolestart er symbolet på et nyt kapitel i barnets liv – i familiens liv.   

Skolestarten har stor betydning for hvordan skoletiden forløber. En god skolestart, giver 

børnene de bedste muligheder så de får en tryg og udbytterig skoletid hvor alle deres 

kompetencer får mulighed for at udfolde sig.  

  

Ansvaret for at børn får en god skole start er først og fremmeste forældrenes – dog spiller vi 

en vigtig rolle sammen med skolen i at sikre, at overgangen mellem de verdner bliver så let 

og harmonisk som muligt.   

  

Dagtilbudsloven siger:  

”Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og 

understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde 

med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.”  

I Vorupør Fribørnehus gør vi følgende:  

• Vi tager kontakt til skolen og laver aftaler om besøg  

• Vi tilbyder skolepædagogerne at de må komme på besøg i Vorupør Fribørnehus  

• Vi sikre at forældrene få diverse oplysninger fra skolerne og SFO’en som sendes til 

Vorupør Fribørnehus  

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter:  

I forbindelse med barnets skolestart, tilrettelægges hverdagen i Vorupør Fribørnehus således, 

at børnene bliver mere og mere selvhjulpne og får mere og mere mod på at klare tingene 

selv.  Vi orienterer forældrene fra gruppen med de kommende skolebørn om hvordan der i 

hverdagen arbejdes med skoleparathed og hvordan I som forældre kan støtte op – så vi 

arbejder hen imod det samme mål.   

  

  

Tegn på god praksis:  

• At skolegruppens aktiviteter tilrettelægges med fokus på skolestart   



• At det enkelte barn kommer på besøg på sin skole    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bilag 1  

Børneinterview   

Navn:   Alder:   

Interviewer:    Dato:   

     

Hvad synes du om?  glad  sur  Kommentarer:   

At komme i børnehave        

Hvordan har du det i din 

gruppe?  
      

Hvordan er de voksne i din 

gruppe?  
      

Hvordan er de voksne i 

Vorupør Fribørnehus?  
      

Den mad du får i  
Vorupør fribørnehus  
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