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Hvem er vi? 

  
 

Nørholm skole og børnehave 

Aalborg kommune 

Nørholmsvej 480 

9240 Nibe 

 

35 børnehavebørn og 100 skolebørn. 

 
Nørholm skoles børnehave er en del af vores landsbyordning med børn fra 3- 13 år fordelt på børnehave, 

Dus og skole til og med 6. kl. 

 

På Nørholm skole er vores grundfortælling det fundament vi baserer hele vores professionelle praksis på. 

Vores grundfortælling er: 

 

”På Nørholm skole skaber vi et sted, hvor alle børn udvikles således,  

at de kan bidrage til og modtage fra den verden, de indgår i.” 

 

Vi er et fællesskab, hvor vi betragter det som centralt at børnene mødes på tværs af alder. Vores fysiske 

rammer er sammenhængende, så man starter i den ene ende som 3årig og slutter i 6. klasse i den anden 

ende. Børnehavens Læringsmiljø er således tæt forbundet med skoledelens hverdag og rytme. Det giver in-

spiration og anledning til nysgerrighed hos børnene. 

Vores fælles udefaciliteter er et stort grønt legepladsområde, på en naturskøn beliggenhed på en bakketop 

ud mod Limfjorden. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende 

for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i 

alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

▪ Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

▪ Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på 

en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

▪ Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. 

▪ Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og ud-

forskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske perso-

nale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for 

arbejdet med børns læring. 

▪ Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og 

barnets læring. 

▪ Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 

▪ Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns 

sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for 

arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i 

dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens an-

dre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede 

i nogle sammenhænge end andre.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

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

Vi tror på  

● at det enkelte barn er kompetent, værdifuldt og kan bidrage til fælles-
skabet. 

● at børn skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens. 

● at det enkelte barn handler og reagerer ud fra det, det kan. 
● at vi behandler hinanden respektfuld. 
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Pædagogisk læringsmiljø 

 

 

 

 

For at give alle børn mulighed for trivsel, læring, udvikling og dannelse, strukturerer vi hverdagen i 
en pædagogisk dagsplan: 

 

6.30 til 8.00: Fælles tid for hele landsbyordningen Fidusen. 

Aktiviteterne foregår aldersblandet. 

Der er morgenmad sat frem, til de der vil have det. Vi snakker, lave forskellige spil og små aktiviteter såsom 

at tegne, lave perleplader osv. Vi er i køkkenet og benytter de andre rum i huset efterhånden som der er 

gjort rent. 

Pædagogiske fokus: Store og små sammen, nærvær, relationsdannelse, modtagelse af børn /afsked 

med forældre, tryg start på dagen, skolebørn i skole mm. 

  

8-10.00 Fælles aktiviteter for børnehave. 

Vi bruger hele huset, leger, laver små aktiviteter eller går ud.  

(eks. modellervoks, højtlæsning, tegne, bage, danse, lege som børnene selv finder på. Evt. med medbragt 

legetøj og andet).  

 

Pædagogisk fokus: Nærvær, positiv modtagelse af børn / forældre, der kommer på forskellige tider, 

inddrage børn i praktiske gøremål, støtte /styring omkring medbragt legetøj/ leg og styrkelse af bør-

nenes indbyrdes sociale relationer. 

  

10-12 Gruppeaktiviteter, også kaldet ”10 grupper” + Spisning. 

Vi starter med fællessamling for alle børn og går derefter ud i forskellige lokaler/ud. 

Aktiviteterne foregår i 3-4 grupper dagligt tirsdag til torsdag. Der veksles imellem aldersopdelte og alders-

blandede grupper. Medbragt legetøj pakkes væk i 10-grupperne. 

Aktiviteterne planlægges af pædagogerne for kortere eller længere perioder. For det meste med det aktu-

elle læreplanstema i fokus, men ikke nødvendigvis.  

Aktiviteterne kan være mange : Gåture i området, fysiske aktiviteter, besøge skolen, køre i turbussen, krea-

tive aktiviteter, (dialogisk)læsning, “bansemøde”, træne finmotorik, musik og sanglege, skoleforberedende 

aktiviteter, sprogstimulering, udendørs aktiviteter, snitte, finde dyr og meget meget mere. 

Gruppen kan, alt efter dens ”behov” sagtens lave det samme flere dage. Vi følger børnenes initiativer og 

det, der optager dem særligt. 

Vi afslutter 10-grupper med spisning i de samme grupper og lokaler. 

 

Pædagogisk fokus: At arbejde med børnenes venskaber og indbyrdes sociale relationer. At have 

fokus på børnefællesskaber, udvikling og læring. Der arbejdes med  alderssvarende pædagogiske 
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aktiviteter, med udgangspunkt i udvikling for det enkelte barn. Formålet er at sikre det enkelte barn 

trivsel og pædagogiske udviklingsmuligheder.   

  

  

12-14 Middagssøvn / legeplads 

De børn der har behov for det, tilbydes middagssøvn. Alle andre går på legepladsen Vi øver i at komme i 

overtøjet selv. Ude leg. Diverse aktiviteter som pædagogerne sætter i gang f.eks snitte, male mm. 

 

Pædagogisk fokus: Personlige kompetencer i fokus. Børnefællesskaber ældre og yngre børn imel-

lem. Støtte børnene i at finde på og praktisere egne lege på legepladsen. 

  

14-17: Eftermiddags mad og fælles tid for hele Fidusen. 

Alle får tilbudt eftermiddagsmad ca. 14. 

Aktiviteter: Fri leg, aldersblandet leg og aktiviteter over hele huset. 

 

Pædagogisk fokus: Venskaber på tværs af alder, søskenderelationer, besøg i dus, små lærer af 

store, store leger /giver omsorg til små. Fællesskabsfølelse. Inspiration. Tryghed. Familiær atmo-

sfære. 

  

Mandag: udedag. 

Vi bestræber os på at være ude det meste af dagen. Vi bruger hele legepladsen, mooncars/cykler i skole-

gården, regellege på multibanen, går en tur i nærmiljøet, laver bål, snitter, aktiviteter i hytten, finder dyr, le-

ger med vand og hvad børnene ellers finder på. 

 

Pædagogisk fokus: At starte ugen op på en stille og rolig måde, nærvær, styrke børnenes fantasi og 

støtte dem i deres lege, udholdenhed (for nogen er det hårdt at være ude hele dagen). Personlig ud-

vikling og udvikling af sociale børnefællesskaber. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

 

 

 

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

Forældresamarbejde 
Vi lægger stor vægt på gensidig information. De informationer vi får fra forældre om morgenen, giver vi vi-

dere til de pædagoger, der skal være sammen med barnet i løbet af dagen. 

Vi bestræber os på at give vigtig info og nødvendig viden til forældre ved afhentning, dog vælger vi ofte at 

ringe til forældre, så samtalen foregår uden at barnet bliver involveret, da vi gerne vil gøre opmærksom på, 

at det ikke er alt børn i børnehavealderen bør være involveret i.  

 

Vi afholder altid en opstartssamtale med forældre inden barnet begynder i børnehaven. Her er formålet 

gensidig information og afstemning af forventninger. Vi drøfter bl.a., at forældresamarbejdet er meget vigtigt 

for børnenes sociale udvikling, samt at vi især er opmærksomme på at have en åben gensidig dialog. For-

ældre opfordres altid til at henvende sig, hvis der er noget de undrer sig over eller er utilfredse med. 

  

Herefter tilbydes der en årlig samtale omkring barnets fødselsdag, i forbindelse med skolestart og derud-

over, hvis der opstår behov for det. 

 

Landsbyordningen Fidusen har et aktivt forældreråd der mødes 4-5 gange om året. På møderne planlæg-

ges praktiske tiltag til gavn for fællesskabet. Det kan være arbejdsdage på legeplads, ”fidus-løbet” samt den 

årlige juletræsfest i december.  

Ofte er der på forældrerådets møder temadrøftelser om den pædagogiske drift af institutionen. F.eks. hvor 

meget må pædagogerne blande sig, når forældre henter deres barn? 

 

En gang om året holder vi stort forældremøde, hvor der er fokus på information om det pædagogiske ar-

bejde, samt dialog forældrene imellem. 
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Børn i udsatte positioner 

 

 
 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i ud-
satte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

 

At styrke det inkluderende fællesskab, hvor alle børn har adgang til at deltage i fællesskabet og har gode 
relationer, er helt centralt i vores pædagogiske arbejde. 

Her har vores 10-grupper stor betydning, idet vi er meget bevidste om gruppernes sammensætning, stør-
relse, samt hvor mange børn der er pr. pædagog. Vi sammensætter nye grupper 3-4 gange i løbet af året, 
for at sikre at alle har børn har relationer og mulighed for at få øje på hinanden. Der er dagligt stort fokus på 
at pædagogerne er til stede der hvor børnene er, ude som inde. På den måde kan vi være nærværende og 
kan støtte i leg, konflikter og indbyrdes relationer. 

Det inkluderende fællesskab, herunder det daglige arbejde med trivsel, læring og inklusion understøttes 
desuden af: 

Videndeling, fælles refleksioner og tværprofessionelt samarbejde på skolen.  

Brug af systematiske værktøjer som kompetencehjulet og opsporingsmodellen 

Samarbejde med eksterne parter såsom center for børns udvikling (familie og beskæftigelsesforvaltningen) 
og PPR (skoleforvaltningen) 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 
 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det ska-
ber sammenhæng til børnehaveklassen?  

Det er en kæmpe fordel at vores skole og børnehave er i samme bygning. Lokalerne, lærerne og dus-bør-
nene stifter børnehavebørnene dagligt bekendtskab med så det føles kendt og trygt inden skolestart. De 
fælles lokaler giver mulighed for at lege og skabe relationer på tværs af alder og skolestart. 

Vi samler helt bevidst først skolegruppen når vi er sikre på hvem der skal i skole. Vi ønsker ikke at hele året 
skal have præg af skolestart. Der sker en stor udvikling for det enkelt barn i løbet af året og det vil vi skabe 
plads til. 

I august -september opdateres kompetencehjul på hele gruppen af kommende skolestartere. 

Her kan pædagogerne se om der er områder der skal arbejdes særligt med i løbet af året. 

I november afholdes forældresamtaler for med henblik på skolestart 

Fra 1. februar grupperer vi de kommende skolebørn i samme 10-gruppe. Frem til sommerferien er der: 

Jævnlige besøg i børnehaveklassen. 

Deltagelse i aktiviteter og arrangementer på skolen (morgensang, skakdag, skolefest, besøg udefra af mu-
sikere, kunstnere og andre) 

Børnehaveklasse læreren deltager i vores 10-grupper. 

Hvert år inden sommerferien er de kommende skolebørn i en uges skolepraktik sammen med den nuvæ-
rende børnehaveklasse. 

.  

Når børnene er startet i bhv. Klasse, sørger vi for, at det er deres kendte pædagog fra børnehaven, der har 
en times ugentlig understøttende undervisning (uu) i hele det første skoleår. 
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Inddragelse af lokalsamfundet 

 

 

På Nørholm skole er der tradition for at have et tæt samarbejde med lokalsamfundet, som rummer flere 
spændende læringsmiljøer. 

Det kan være besøg i den lokale kirke evt. med præstens medvirken. Hos lokale landmænd, i idrætsklub-
ben, rideklubben og hos andre borgere i Nørholm. 

Besøg ved fattighuset (som ligger som museum på et større fællesareal i byen) eller besøg i bogbussen. 

 

Nørholm skole arbejder meget med grønt flag og udeskole, dette sætter naturligt børnehaven i forbindelse 
med lokalområdet, f.eks. når der samles affald eller arbejdes med den nære natur på skrænten eller ved 
fjorden. Som noget nyt skal der etableres skolehaver på et område ved den lokale sognegård. Et projekt 
som vil involvere børnehaven. 

 

I forbindelse med vores temaer har vi altid overvejelser om, hvordan vi kan inddrage lokalsamfundet. 

Ligeledes er vi opmærksomme på at opsøge og bruge aktiviteter og tilbud fra oplandsbyerne som Aalborg 
og Nibe.  
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

 

 

Der skal være plads og muligheder til at børnene kan udfolde deres leg og fantasi i trygge og inspirerende 

rammer. Derfor er vi optagede af at observere hvordan børnene leger og hvad der er brug for, for at og 

styrke deres fantasi og udvikle deres egne lege. Det kan være at de skal bruge materialer til at bygge huler 

i krattet. Det kan være at en bestemt leg kræver et bestemt rum i en periode osv.  

Børnehavens basis lokaler er en tidligere lærerbolig i 3 etagerer.  Det betyder at vi har flere små rum og 

trappeområder. Det giver muligheder for at lege mange forskellige steder og kræver samtidig at pædago-

gerne fordeler sig over alle etager. På den måde skabes der et overblik og pædagogerne er tilgængelige og 

kan guide og hjælpe i aktuelle opståede situationer. 

Vi er meget bevidste om hvordan vi indretter de fysiske rum og ændrer ofte på indretningen. Det gør vi for 

at støtte børnene i det de er optagede af og for at understøtte det aktuelle tema, vi arbejder med.  

Vi er bevidste om hvilke materialer og legetøj vi har til rådighed. Ved at have meget af det samme legetøj 

understøtter vi børnenes mulighed for leg, kreativitet, at udforske og eksperimentere (eksempelvis træklod-

ser, Lego, Barbie, Brio, dukketing osv.) 

Vi har altid mange genbrugsmaterialer til rådighed, som børnene kan eksperimentere med i et særligt rum 

kaldet verdensrummet. 

Der er altid udstillinger og dokumentationer af børnenes arbejder ophængt rundt omkring i huset. Det er en 

del af det pædagogiske arbejde. 

Vi er optagede af det visuelle miljø vi alle dagligt færdes i. Eks. Har vi etableret et blomsterbed på forsiden 

af huset. Her har bedsteforældre bidraget med forskellige blomster, så der i det meste af sommerhalvåret 

er noget fint at se på i bedet. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 
 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

 

 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

I vores daglige arbejder er barnets alsidige personlige udvikling altid i fokus. Vi har en dagsrytme, hvor vi 

dels støtter og styrker børnenes selvvalgte initiativer, samt har aktiviteter i mindre grupper som pædago-

gerne planlægger.  Vi har en forudsigelig hverdag med nærværende voksne. 

 

 

Legen er en central for børnene, gennem leg kan børnene bl.a. styrke deres relationer, de eksperimenterer 

og kan bearbejde oplevelser og følelser.  

Betydningsfulde børnefællesskaber er afgørende for børnenes trivsel. Derfor guider og støtter vi børnene i 

deres relationer. Vi guider dem, når der opstår konflikter. F.eks. ved at alle parter får mulighed for at give 

udtryk for deres mening på en hensigtsmæssig måde, og at de øvrige lytter, så de selv eller pædagogen 

finder en løsning alle er tilfredse med. 

 

Vi hjælper med at styrke og udvikle legen børnene imellem. Det kan være ved at hjælpe med at sætte ram-

merne for legen. Hvem leger sammen, hvor skal lege foregå osv. Vi kan inspirere med nye ideer, eller 

hjælpe med at flere kan deltage i legen. (Det er godt at have en ven, endnu bedre at have flere). 

 

 

I de planlagte aktiviteter har vi dels øje for det enkelte barns udvikling, samt hvordan hele børnegruppe 

bedst stimuleres. Derfor har vi dagligt samling. Her øver barnet i at være en dels af et større fællesskab, 
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f.eks. ved at turde stå frem for en større forsamling, eller at øve i at det ikke er deres tur til at sige noget, 

men vente. 

 

I de mindre grupper er det vigtigt for os at pirre børnenes nysgerrighed og udvide deres horisont. Det gør vi 

bl.a. ved at være eksperimenterende sammen med børnene, “hvad mon der sker, når vi blander olie og 

vand”. Det kan være via dialog f.eks. ud fra en bog vi læser for børnene.  

 

Vi præsenterer dem for nye ting. Og styrker deres gå på mod. 

Det kan være ved leg med kartoffelmel/vand blanding. Leg hvor børnene skal smage eller røre ved noget 

de ikke kan se. Male med farver der ikke ellers er tilgængelige. 

 

Vi arbejder kontinuerligt med det pædagogisk materiale der hedder “ Fri for mobberi” også kaldt Mary kuf-

ferten, Materialet er udarbejdet i samarbejde med Trygfonden. 

Her har alle børn en lille lilla bamse som “bor” i børnehaven. Det er dels en trøste bamser, som vi opfordrer 

børnene til at hente, hvis et barn er ked af det. Her lærer børnene at aflæse de andre børn, og at de kan 

hjælpe. Vi holder også “bamsemøder” i mindre grupper. Her kan vi ved at se på et billede/tegning tale om 

f.eks. hvordan det er hvis man bliver holdt udenfor, har slået sig. Da det er en fiktiv situation, er der ingen 

der har følelser i klemme, og finder i fællesskab ud at, hvad vi ser. Her øver børnene i at komme med løs-

ningsforslag. Pædagogen er meget opmærksom på at alle kommer til orde, her er der fokus på at vi alle 

kan opleve tingene forskelligt og at der ikke nødvendigvis kun er en løsning. 

 

Pædagogerne er ansvarlige for indholdet i aktiviteterne, men vi inddrager også børnene, ved at give dem 

medbestemmelse. Det kan være i form af ideer, eller deres engagement gør, at vi fordyber os i noget læn-

ger end vi endelig havde planlagt.  

 

 

Vi støtter barnet i at tro på deres egen kunnen. Det gør vi ved dels at give dem tid og ro til at gøre de ting 

de selv kan. Samt ved at motivere og være til rådighed med hjælp, hvis der er behov for det, 

Det kan f.eks. være barnet gerne selv vil lyne lynlåsen på jakken, men har svært ved det. Her kan det være, 

det er nok at motivere verbalt, eller ved at pædagog hjælper med at sætte lynlåsen i, og så kan barnet selv 

lyne resten. 
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Social udvikling 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Vi tager ansvar for at der på skolen og i børnehaven er en god samværskultur - uden mobning. Vi er tyde-

lige voksne, som børnene ved hvor de har. 

 

Vores hus lægger op til sociale relationer på tværs af alderen 3-13 ved at vi har fælles lokaler. Her er det 

muligt at mødes om forskellige aktiviteter eks. gymnastiksalen, værelset (dukkekrog), puderum, køkkenet, 

byggerum, verdensrummet (kreativt rum). 

 

Alle ansatte på Nørholm skole har et tæt samarbejde dagligt, hvilket gør at alle tager aktiv del i vores pæda-

gogiske læringsmiljø og det enkelte barns trivsel (alle hjælper alle og er opmærksomme på alle børn). 

 

I børnehaven er vores 10-grupper med til at sikre det enkelte barns trivsel og sociale kompetencer ved at 

indgå i mindre sociale fællesskaber. 

 

Hverdagen er bevidst tilrettelagt så der er plads til leg. Legen har stor betydning for den sociale udvikling da 

det er her barnet forhandler, indgår kompromiser og løser konflikter i fællesskab med andre. 

 

Ved bevidst at arbejde kontinuerligt med det pædagogiske materiale “ Fri for mobberi” også kaldt Mary kuf-

ferten (“bamse møder”) skaber vi et læringsmiljø hvor empati, følelser og relationer er i fokus. 
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Kommunikation og sprog 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

At kommunikere og tilegne sig sproglige færdigheder er altafgørende i børns udvikling for at fungerer i et 
fællesskab. I vores dagligdag er vi meget bevidste om at pædagogerne er sproglige rollemodeller og vi 
guider det enkelte barn gennem nærvær, øjenkontakt og ved at gå ved siden af barnet. Det er gennem rela-
tioner og fællesskaber barnet udvikles sprogligt. Og så er vi altid opmærksomme på at humoren kan bruges 
og hjælpe i sproglige udfordringer. 
 
I vores kommunikative læringsmiljø lægger vi vægt på at give os tid til at samtale med det enkelte barn hver 
dag. Vi hjælper med at det enkelte barn får tid og mulighed for at give udtryk og sætte ord på egne følelser, 
behov, ideer, tanker og meninger. 
 
Vi er aktivt deltagende og til stede i børnenes indbyrdes samtaler og leg.  
Vi er opmærksomme på at lytte, svare og stille åbne/undrende spørgsmål. At sætte ord på dagens rutiner, 
gøremål og aktiviteter og at barnet udfordres på udtale, ordforråd, sætningsdannelser og sprogforståelsen 
hvorigennem sproget udvikles. 
 
Gennem mange daglige aktiviteter har vi særlig fokus på den sproglige udvikling. Det kan være højtlæsning 
(vi har bøger tilgængelige i mange af vores rum). Ved at være bevidste om hvad der hænger på vores 
vægge som inspiration og vækker barnets nysgerrighed. 
børnenes navne på garderoben, skuffen og selv lavede tegninger (tidlig genkendelse af bogstaver). 
Ved daglig samling hvor børnene præsenteres for rim/remser, sange, fortællinger, højtlæsning, fælles ople-
velse på overhead, små skuespil, mundmotorik 
Gennem barnets bog som lægger op til gode samtaler med det enkelte barn ud fra genkendelige ting hjem-
mefra. 
Bogstaver, ord og tal hænger flere steder i huset som introduktion til skrift-, symbol- og billedsprog. 
I 10 -grupper spiller vi spil, maler, leger, tager på ture ud af huset, dialogisk læsning, præsentation af nyt og 
udforske dette sammen i mindre grupper).  
 
Vi har små sproggrupper for børn, der har behov for ekstra støtte for at udvikles kommunikativt. 
spil tilgængelig for børnene (samtale om regler og spillet form, fællesskab, vente på tur, skiftes). 
obligatorisk sprogvurdering af alle 3 - årige. Vi inddrager altid forældrene i vores specifikke arbejde med 
kommunikationen og sproget. Vi informerer om hvad, hvordan og hvorfor vi arbejder med det enkelte barns 
sproglige udvikling.  
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Krop, sanser og bevægelse 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

Vi arbejder med børnenes forståelse af sig selv og egne fysiske og sanselige forståen. Det gør vi ved at se 
på og snakke om, hvordan kroppen ser ud og fungerer. Hvad kan kroppen? Hvad er navnene på forskellige 
steder på kroppen? 
For at børnene kan indgå i og være en del af et større fællesskab er det vigtigt de kender sig selv. Samt at 
turde prøve at deltage i aktiviteter, de normalt ikke deltager i, eller måske ikke tror de kan. Børnenes tro på 
sig selv og turde prøve med guidning og hjælp fra andre, enten børn eller voksne, er en meget vigtig del af 
vores fokus. 
 
I vores læringsmiljø sætter vi fokus på at arbejde med børnenes grænser, at det er ok at sige fra, og ikke 
presse børnene til aktiviteter de ikke føler sig trygge ved. Men ved at hjælpe og guide så de kan deltage 
senere.   
  
Der skal være mulighed for at tumle. Mærke sig selv i forhold til andre. Vi støtter børnene i at lære disse 
grænser Hvornår gør det ondt på mig – hvornår gør det ondt på andre, når man leger. Men også at mærke 
hvad der føles rart, f.eks. ved at lave yoga og massage med børnene. Vi giver børnene mulighed for ro og 
hvile, når det er behovet. 
Vi tilbringer meget tid ude, både på egen legeplads og i lokalmiljøet. Her lærer børnene, at man godt kan 
være ude selvom det blæser eller regner. Her lærer de at mærke naturen, vind og vejr   
 
Vi har indrettet legepladsen så der er mulighed for at tilegne sig mange kropslige færdigheder, såsom at 
klatre i træer, balancere, eksperimentere og konstruere, bygge huler, slæbe materialer, grave huller, binde 
ting sammen, snitte med knive samt at bruge søm og hammer.  
    
Vi pædagoger giver hjælp til selvhjælp, for eksempel ved klatring, hvor vi ved at guide børnene forsigtigt op 
på de første grene, hjælpe dem med hvor de kan sætte fødderne og koordinere kroppen, så de på sigt selv 
kan klatre højere op.    
Vi støtter børnene i at være aktive, både igennem egen leg eller gennem voksenstyrede aktiviteter. 
Stiller muligheder op for børnene, For eksempel ved at bruge mooncars, løbecykler, samt indbyde til at træne 
cykling i skolegården. Men også ved at gå ture i lokalmiljøet eller lege nogle lege hvor børnene bruger deres  
krop.  
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Vi støtter børnene motoriske færdigheder, både grov og finmotoriske. Det sker igennem leg, tegning, krea-

tive værksteder osv. 

 
 

 

Natur, udeliv og science 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

natur, udeliv og science? 

Nørholm skole ligger lidt udenfor Nørholm by på en bakketop, omgivet af marker og fjord. Vores store na-
turlegeplads giver mulighed for mange forskellige former for fysisk udfoldelse og muligheden for både at 
lege på græsset og i krattet. Vi har mange klatretræer, små kroge, halvtag, frugttræer, bærbuske og køk-
kenhaver. En træstub kan vendes og så kan en verden af insekter opleves.  

 
Vi ved at naturen giver børnene sanseoplevelser og styrker deres fantasi, kreativitet og lyst til at være ek-
sperimenterende, hvilket gør naturen til et fantastisk læringsrum. Vi lader børnene få oplevelser gennem 
deres egne sanser og at få fingrene i jorden. Børnene har det meste af året også adgang til vand fra vores 
store regnvandstønde. 
 
Børn lærer i hverdagslivet gennem spontant opståede aktiviteter og på forhånd planlagte aktiviteter. Vi til-
rettelægger læringsmiljøet, så det giver børn mulighed for at eksperimentere med antal, rum og form som 
tidlige indgange til det matematiske sprog.  
 
Vi er ude i alt slags vejr hvilket giver børnene mulighed for at følge årstiderne og være nysgerrige på årsti-
dernes skiften. Naturen er ligeledes et læringsrum hvor børnene gennem kropslig udfoldelse møder og ek-
sperimenterer med naturfænomener som varme, kulde, regn, sne, hagl, blæst, farver, dufte m.m. 

 
Som den del af dette læreplanstema arbejde vi med fokus på bæredygtighed og samspillet mellem menne-
ske og natur, herunder hvor vigtig naturen er for os. 
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Vi ønsker at skabe bevidsthed om god opførsel i naturen, og hvordan vi skal passe på den. Derfor samler vi 
skrald i naturen.  Bæredygtighed handler også om at konstruere, genanvende og reparere ved hjælp af for-
skellige redskaber, teknikker og materialer, naturlige såvel som menneskeskabte, så det forøger vi også. 
Vi har f.eks. bygget en benzintank af genbrugsmaterialer på legepladsen, lavet hegn hvor vi fletter med pil 
og bygget sjove ting af genbrugsmaterialer/skrot inde i vores verdensrum.  
 
Vi gør brug at naturen i nærmiljøet. hvor børnene kan få erfaringer med naturens kræfter i form af vind og 
vand.  Brugen af vores nærmiljø giver børnene mulighed for at opleve et bredt udsnit af natur. Opleve at 
den våde sten er glat at gå på, at bakken er svær at klatre op ad, men sjov at rutsje/rulle ned ad. 
Iagttage forskellige afgrøder på markerne og genne sig i “skræppebladene” ved fattighuset. 
Vi besøger også gårdskolen hvor børnene får førstehåndsoplevelser med bondegårdsdyr. 
 
Vi oplever at børn er meget optaget af alt det de kan finde i naturen og på legepladsen og at de ofte vil dele 
deres opmærksomhed og fund med andre børn. I den proces opstår der grupper og børnefællesskaber. 
Som voksne skal vi være opmærksomme på, om der er børn der skal hjælpes til at deltage.  
Vi følger børnenes spor i naturen og vi deltager aktivt i forhold til, hvad børnene er optaget af for at få ind-
draget alle børn i et fællesskab, også de børn som måske er lidt tilbageholdne og ikke bidrager aktivt. 
Dette for at udvide børnenes viden og interesse men også for, at de oplever at være en del af fællesskabet. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer 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 ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

Da vi her i Fidusen ønsker at værne om børnenes nysgerrighed, kreativitet og skabertrang og at skabe gro-
bund for børns egne kulturelle udtryk, har vi fokus på at vores hus og læringsmiljø er indrettet således at 
der gives mulighed for, at børnene har let adgang til f.eks. farver, sakse, tape, spejle, musik og bøger. 
 
Vi har indrettet et rum, kaldet verdensrummet, som skal indbyde til at børnene sammen eller med voksne 
kan arbejde med og udtrykke sin kreativitet. Verdensrummet bliver flittigt brugt at skolens børn om eftermid-
dagen, hvilket giver inspiration til børnehavens børn og fællesskab på tværs af alder styrkes.  
 
Børnene her i Fidusen bliver præsenteret for forskellige former for musik, sang og dans. Vi har nem adgang 
til at høre musik i de fleste af vores rum, vi har instrumenter som bruges i 10-grupper og andre pædagogi-
ske aktiviteter samt samling og 10-grupper har indhold af musik, sang og dans. 
 
Vi deltager i skolens morgensamling, når dette er muligt. Her er indholdet ofte sang og andre optrædener. 
Her styrker vi det store fællesskab på Nørholm Skole. Børnehaven går ofte ture på skolen og ser skolebør-
nenes løbende udstillinger. Vi suger inspiration og indtryk til os. 
Vi præsenterer børn for forskellige kreative materialer. Børnene skaber ofte fælles produktioner, for at indgå 
i forskellige fællesskaber samt skabe grundlag for at børnene kan føle sig betydningsfulde og afhængige af 
hinanden.  
 
Vi arbejder med teater både med børnene som deltagende og som tilskuere. 
 
Vi ved at vi som voksne er kulturelle forbilleder for børnene her i Fidusen. Samtidig kan vi ved at iagttage få 
et indblik i hvad der sker i børnegruppen, børnenes indbyrdes forhold og deres lege. Altså i den kultur bør-
nene skaber. På den måde kan vi blive inspireret af børnene, på samme måde som børnene inspireres af 
os. Da vi voksne er forbilleder for børnene og de inspireres af os, er vi meget optaget af at vores sprog, 
stemmeføring og adfærd, både over for børn, hinanden og forældre. Som kulturelle forbilleder er vi også 
meget opmærksomme på hvilke normer og værdier vi præsenterer børnene for, men vi arbejder også be-
vidst med, at skabe en viden hos børnene om at andre kan have andre værdier og normer end en selv. Da 
børn indgår i mange forskellige sammenhænge, skal de også øve sig i at navigere i disse, selvom værdier 
og normer kan være forskellige.  
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Evalueringskultur 

 
 
 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

I Børnehaven på Nørholm skole arbejder vi med kompetencehjulet.  
Kompetencehjulet er en systematisk evaluering af hver enkelt barn / aldersgruppes udvikling med fokus på 
nærmeste udviklingszone.  
 
Desuden  
obligatoriske sprogvurderinger  
Opsporingsmodellen, herunder 2 årlige trivselsvurderinger. 
 
Der evalueres fast ved 2 månedlige personalemøder 

 

 

 


