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Sammenhæng 

 

På hvilken baggrund og ud fra hvilken 

forudsætninger iværksættes tiltaget?  

Hvad kendetegner børnegruppen lige nu? Er der 

specifikke udfordringer der skal arbejdes med? 

  

 

Funder Børnehus er normeret til 100 børn, er et 

aldersopdelt hus, fordelt i 3 teams. 

Vores legeplads rummer mulighed for forskellige 

læringsmiljøer med plads til bevægelse og fordybelse. 

 

Der arbejdes med kulturelle udtryksformer og værdier i 

den pædagogiske praksis i børnenes egne grupper og på 

tværs af hele børnehuset. 

 

I Funder Børnehus, understøttes disse udtryksformer 

ved at stille materialer og IT til rådighed for børnene 

samt ved at udvikle deres interesseområde og bygge 

videre på dem, ved at gå foran og inspirere til nye måder 

at udtrykke sig på. 

Læringsmål 

 

Hvad vil I gerne opnå ved tiltaget?  

Hvad skal børnene have ud af det?  

Hvordan ser I målet i forhold til de øvrige mål for 

børnegruppen/børnehuset – har det en 

sammenhæng dermed?  

 

Springhalerne: 

• At børnene får mulighed for at møde og afprøve 

sig selv i forhold til et bredt spekter af 

kulturelle udtryksformer. 

• At børnene har adgang til materialer, redskaber 

og moderne medier, som kan give oplevelser og 

bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter 

 

 

Kratløberne:  

Vi vil udfordre børnenes 3 primærsanser gennem 

forskellige kulturelle udtryksformer. 

 

Løbebillerne:  

At børnene får kendskab til forskellige materialer, som 

de kan udtrykke sig med gennem forskellige sanser.  

 

At børnene får traditionelle kulturelle oplevelser i 

sensommer og efterår. 

 

At børnene lærer danske børnesange, rim, remser. 

 

Inklusion 

 

Hvordan bidrager tiltaget til at fremme børns 

deltagelsesmuligheder? Er der specielle forhold I 

skal være særlige opmærksomme på? Hvilken 

effekt vil dette muligvis have for børnenes 

indbyrdes relationer?  

Springhalerne: 

• Vi tilrettelægger og justerer aktiviteterne så alle 

børn har mulighed for at deltage på deres niveau.  

 



  

Kratløberne: 

Vi laver aktiviteterne i små grupper, så vi kan støtte og 

guide dem i deres udfordringer. Så de alle får 

succesoplevelser og øget selvværd. 

 

Løbebillerne: 

Vi deler børnene op i mindre grupper til aktiviteterne. 

 Vi viser børnene visuelt hvad vi skal lave inden vi går i 

gang og guider det enkelte barn undervejs. 

Vi giver børnene mulighed for selv at bestemme/vælge 

sange, farver, form og det kreatives udformning. 

Tiltag 

 

Hvilke konkrete handlinger iværksætter I? 

Hvad indeholder aktiviteten? Hvor tit skal den 

gennemføres og på hvilke tidspunkter? Overvej 

ressourcen der anvendes – hvor mange voksne 

kræver det?  

 

Springhalerne: 

• Springhalerne: 

Synger hver dag til vores samlinger og leger 

bevægelseslege/sange. 

• Vi vil lave forskellige høst aktiviteter. Blandt andet 

"Jord til Bord" hvor vi laver bål mad af afgrøder 

fra børnenes egne haver og sylter marmelade af 

bær fra børnenes haver.  

• Besøg på Funder Plejecenter hvor vi tager 

bevægelsen med. Vi synger, leger 

sang/bevægeles lege og taler med beboerne. 

• Vi vil øve os i at bruge iPads i de daglige 

pædagogiske aktiviteter. 

• Vi bestræber os på at tage på skovtur en gang 

ugentlig. Vi vil være observerende på årstidens 

forandring af naturen. 

• Vi vil arbejde med musik/rytmik og herigennem 

forskellige udtryksformer. 

• Vi læser historier og rim/remser til samlinger 

• Vi vil besøge bibliotek.  

•  

 

Kratløberne: 

-Ture i mindre grupper 

-massage 

-kreative aktiviteter 

-bevægelseslege hvor vi styrker de 3 primærsanser 

-snitte 

-Inddrage Ipad i vores aktiviteter 

 

Løbebillerne: Vi laver værksteder med forskellige 

materialer til afprøvelse af sanserne.  

 

- Vi lader børnene arbejde med naturens 

materialer. (træer er hovedtema) 

-  

- Vi præsenterer børnene for oplevelser, der 

hører til sensommer og efterår. 

-  



- Vi inddrager uderummet i inderummet. 

-  

- Vi benytter os af rim, remser og sange ugentligt. 

(RYTMIK) 

-  

- Vi indøver Funder Børnehus´kultur i hverdagene. 

 

 

Tegn 

 

Hvordan kan I se, høre og fornemme at vi er på 

vej mod målet? Hvad vil I gerne kikke efter hos 

børnene? Hvilken konkrete handlinger vil viser jer 

at børnene har læring?  

 

Springhalerne: 

• Vi oplever stor bevægeles glæde og aktive børn 

• Vi oplever nysgerrige og undrende børn  

•  Vi oplever børnene eksperimenterer 

 

Kratløberne: 

At børnene deltager i vores aktiviteter og at vi ser de 

selv udfordrer deres 3 primær sanser når de er i fri leg.  

 

Løbebillerne:  

Børnene har lyst til at afprøve forskellige måder at male 

og udtrykke sig på. 

 

Børnene er deltagende og eksperimenterende og glædes 

over deres værker. 

 

Børnene synger og rimer spontant både her og hjemme. 

 

Evaluering 

 

Hvordan vil I evaluere? Har I nået målene? Kan I 

se tegnene? (Husk at evaluere på de tegn i har 

valgt) Fik børnene det forventede udbytte? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad bliver det næste I 

gør? Husk at dokumentere jeres arbejde?  

 

 

Kompetenceevalueringsskemaet 

 

Løbebillerne: Dokumentation i form af billeder, børnenes 

fortællinger, og ophæng i grupperummene. 

Daglig information på tv-skærmen. 

Slutevaluering i Rambøll-skemaet. 

Børnenes fortælling indlemmes i samlinger. 

 

 


