
Naturbørnehaven Mols Bjerge

Læreplan 2022







Hvem er vi. 
Naturbørnehaven Mols Bjerge er en lille børnehave med 5 voksne og 26 børn.  

Naturbørnehaven Mols Bjerge har, sammen med Børnehuset Mols, fælles 
distriktsledelse og fællesbestyrelse under Molsskolen.  

 

Med sin placering midt i Nationalpark Mols Bjerge, er 
Naturbørnehvens omgivelser helt specielle. Umiddelbart 
syner børnehaven ikke af meget. Tre lidt primitive 
skurvogne danner rammen om børnehavens hverdag, mens 
børnenes egentlige "legerum" er Mols Bjerges enestående 
natur. Børnene lever således til daglig - i al slags vejr - i og 
med naturen.  

Her får de mulighed for at få opfyldt de forskellige behov, 
som de har for at kunne udvikle sig og lære. Behov som 
f.eks. er at lege, at undersøge, at udforske og at 
eksperimentere.  

  
Vi har erfaring med, at børn husker og lærer bedst, når 
de har deres sanser og kroppen med.  

  
En vigtig del af Naturbørnehavens værdier er også musik og rytmik. Det er en udtryksform, som vi bruger 
ude hver dag. Det handler for os om at give børnene en glæde ved musikken. Derudover er det et godt 
værktøj, der bl.a. kan hjælpe med at udvikle deres motoriske og sociale færdigheder.   
  
Naturbørnehavens pædagogiske udgangspunkt er  

• At barnet oplever en glæde ved en god og tæt kontakt til naturen   
• At barnet oplever en hverdag ude med mange udfordringer  
• At børnene oplever en glæde ved musik    
• At barnet har tid til at undre sig og fordybe sig  
• At barnet oplever tid og ro til at lege   
• At barnet har det rart og oplever følelsen af frihed    
• At barnet støttes i at udforske sit liv og omverdenen  
• At børnene får en følelse af ansvar og mestring af eget liv,  
• At børnene oplever sig selv som en del af et fællesskab 

Respekt og ligeværdighed   
Vi prioriterer tid og nærvær med børnene meget højt, f.eks. at være sammen om praktiske ting, om lege 
og aktiviteter. Vi forholder os aktive til indholdet og ligeværdigheden i samværet mellem voksen og barn.   

Vi lærer børnene om selvstændighed og om at indgå i et fællesskab. Hvis børn for eksempel fryser, lærer 
de at de er nødt til at hente brænde for at vi kan tænde et bål. Alle børnene indgår dermed ligeligt i 
Naturbørnehavens hverdag med ligelig respekt for hinanden.   

  
Det grundlæggende fundament for os er masser af omsorg suppleret med, at vi giver 
plads til, at børnene hele tiden udvikler selvstændighed. Vi er opmærksomme på at 
inddrage børnene i beslutninger omkring aktiviteter og andre hverdagsting.  

Ro og nærvær – giver tid til fordybelse.  

 



Pædagogisk grundlag 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i et fælles 
pædagogisk grundlag nationalt, samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for 
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.   

De ni kerneområder for det pædagogiske grundlag er 
- Børnesyn 
- dannelse og børneperspektiv 
- Leg 
- Læring 
- Børnefællesskaber 
- Pædagogisk læringsmiljø 
- Forældresamarbejde 
- Børn i udsatte positioner 

- Sammenhæng/overgange 

 



Børnesyn : 

Vi ser barnet som ressourcestærkt og videbegærligt. Vi vægter 
respekt for og anerkendelse af det enkelte barn, og for de 
kompetencer, det enkelte barn har og bidrager med. Vi ser barnet 
som kompetent og selvstændigt, og mener at tid, ro og nærvær er 
vigtigt for barnet når det skal udvikle sig. Hvert barn har sit eget 
tempo at udvikle sig i.  

I Naturbørnehaven betragter vi børn og voksne som ligeværdige, men det er altid den voksne, der 
har ansvaret og sætter rammerne for børnene, på baggrund af det, børnene har brug for i deres 
udvikling. Det giver tryghed. Vi inddrager børneperspektivet og lytter til børnene, når vi sætter 
rammerne for børnene.  

Det er vigtigt for os at børnene får en følelse af ansvar og mestring af eget liv, og at de oplever sig 
som del af et ł fællesskab. Lige fra at kunne åbne drikkedunken selv, til i fællesskab at sørge for 
brænde til bålet, så vi ikke fryser om vinteren. Børnene tager aktivt del i det stort og småt i 
hverdagen. Vi klarer tingene i fællesskab. 
  
Vi bestræber os på at være nysgerrige voksne, som kan begejstres og glædes i mødet med vores 
nære verden, og som lader os inspirere. Og at være nærværende voksne, der møder børnene på 
en ligeværdig måde, og ved at være ude sammen med børnene hele dagen, året igennem. Her 
erfarer vi tingene sammen, på lige fod, strabadser, nysgerrighed, begejstring og glæde. Vi 
hjælpes ad og klarer tingene sammen.  

 



 

Dannelse og børnepersperspektiv : 

Dannelse foregår hele tiden i barnets møde med den nære verden.  
Dannelse er en slags erfarings- og læringsproces, der handler om de værdier, viden og færdigheder, 
som barnet bruger, når det skal begå sig i verden. 

Nogle af de vigtigste værdier for os i Naturbørnehaven, er både at børnene opnår en forståelse af 
sig selv, som selvstændigt individ, med ressourcer og egen integritet, og samtidig, at børnene lærer 
at forstå sig selv som en del af et fællesskab, og som en del af noget større end sig selv (Fx 
naturen). For hvordan skal børnene kunne mærke, hvad der er “den rette handlen”, både ifht sig 
selv og til andre, hvis de ikke kan mærke sig selv? Derfor er det utroligt vigtige værdier for os i 
Naturbørnehaven at tage udgangspunkt i børneperspektivet og i det enkelte barns ressourcer, i 
arbejdet med læring og dannelse. 

I Naturbørnehaven arbejder vi med den erfaringsmæssige dannelse, gennem det børnene sanser og 
mærker i mødet og i samspillet med sine omgivelser. De nære omgivelser er her både naturen, i al 
slags vejr og vind, på forskellige årstider og placeringer. Samtidig er de nære omgivelser også de 
andre børn og os voksne. Det er derfor vigtigt at vi som voksne er opmærksomme på den kultur, vi 
får opbygget sammen med børnene, i dette møde og samspil. Det er os voksne der har ansvaret og 
rammesætte for børnene. 

Vi har i dagligdagen en klar dagsrytme, som børnene kan finde tryghed i. Italesætter sammen med 
dem, hvad der skal ske eller hvad der forventes. Fx Vi taler en ad gangen til samling/skiftes til at 
tale. Når det er regnvejr tager vi regntøj på ol. Vi Hjælper børnene med at grænsesætte og sætte 
ord på det, der er svært. Hjælper dem med hvordan vi taler til og med hinanden (gode 
omgangsformer). 

Dannelse i naturen 

Naturen virker ind på os og er med til at danne os som mennesker, når vi kommer igennem 
årstiderne. Vinterens sejhed og udholdenhed giver os følelsen af at kunne klare det. At komme 
igennem vinterens anstrengelser. Iblandet glæde fra kælketure, blussende kinder efter leg i sne og 
hygge omkring det livgivende bål. Vi kan! Forårets opvågning med nyt liv, fuglenes fløjten, firben og 
stålorm, kryb der vågner, giver os følelsen af fornyet energi. Sommerens blomstring og aktivitet, 
Efterårets modning og eftertanke, med kogler og bær og med en skøn vitaminpille af efterårsfarver, 
inden vi igen begiver os ind i vinterens dvale. 

Naturen er foranderlig og fordrer, at vi justerer os ind. Samtidig appellerer den til kreativ tænkning, 
både når vi skal justere os, men også fordi foranderligheden indbyder til inspiration. Vi får skærpet 
vores opmærksomhed og får lyst til at eksperimentere og “prøve os af”. 
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I praksis 



Naturen giver børnene vigtige erfaringer og masser af nyttig viden om dem selv og den verden, vi 
lever i.  Ved at færdes, opleve og eksperimentere i naturen får børnene en naturfaglig dannelse, 
hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar om naturen og dens fænomener. 
Herved dannes grundlaget for både interesse, respekt og ansvarlighed for vores natur og miljø 

Dannelse i praksis kan være spørgsmål og samtaler, som vi i Naturbørnehaven dagligt forholder os 
til, i livet ude i naturen: 

Hvordan gebærder vi os ude i naturen? I forhold til dyrene? I forhold til skrænter og klinter der kan 
erodere. I forhold til ikke at smide madpapir og at spare på vandet. For at nævne et par eksempler. 

Hvordan gebærder vi os i forhold til hinanden? Hjælper med at holde en brombærranke eller en 
gren, så den ikke svirper tilbage. Venter på hinanden, hjælper hinanden op, hvis der er en der er 
faldet eller har brug for en hånd med at få løsnet låget på drikkedunken.  

Hvordan rammesætter vi som voksne? Først og fremmest ved at vise børnene: Vi er lige her! Tryghed 
mener vi er den vigtigste ramme for børnene. Vi bestræber os på at have enkle og tydelige rytmer 
og rammer, og at være tilgængelige voksne. Vi er altid synlige for børnene, samtidig med at vi 
forsøger at lære dem selv aktivt at kunne komme efter hjælp, når man har brug for det. Ligesom vi 
også appellerer børnene til at hjælpe hinanden.  

Børneperspektiv  

Vi taler fx med børnene om, hvor dagens tur skal gå hen, lytter til det, børnene har på hjerte, og 
inddrager børnene, deres input, ideer eller hvad der rører sig, og sørger for at skabe rammer for 
dette. Fx ved samlingen hver dag, eller ved at være opmærksomme på når små “rum” opstår 
omløbet af dagen med tid til samtale og iagttagelser. Og ved at være nysgerrige på børnene og det, 
de er optagede af, så vi ikke fastlåses på et bestemt “børneperspektiv”.  



 

Leg : 

Legen er børnenes erfaringsrum. Her kan man frit afprøve og 
undersøge tingene, bruge sin fantasi, både selv og i samspil med 
andre. Her sætter man sig i spil og på spil. 

Sociale erfaringer 
Det er i legen, at børnene øver sig i de sociale spilleregler. Det er her, 
de lærer at forhandle og aftale reglerne for, hvordan legen skal være. Det er her, de lærer at 
nedtone deres egne behov og tage hensyn til de andre børn. Når børnene f.eks. leger rollelege og 
bygge huler, afprøver de roller, de øver sig i at kommunikation og forhandling samt i at imitere 
andre børn eller voksne.   

Pædagogens rolle i legen  
Vi har som voksne et ansvar for, hvordan legefællesskaberne udvikler sig. Vi understøtter barnet i 
legen ved at støtte barnet i at tro på eget værd, og have tillid til egen kunnen, så det får lyst til og 
mod på at indgå i sociale sammenhænge. Det gør vi bl.a. ved at vi som voksne holder os åbne over 
for det, barnet kommer med, og ved at forsøge at forstå, hvad der optager det. F.eks. ude i naturen 
at finde udfordringer sammen med barnet, der svarer til dets færdigheder. Det kan f.eks. være at 
tage barnet ved hånden og gå på opdagelse, sammen grave kanaler ved stranden og eksperimentere 
med løsninger på, hvordan vandet løber, eller springe fra en kløft til en anden og opleve ”jeg kan”.  

Det kan også være at den voksne går med i legen sammen med andre børn. Eller hjælper barnet ind 
i legen med andre, hvis det kan være svært. Er med til at guide og vejlede eller forevise, der hvor 
det kan være svært, så legen sammen med andre kan fungere. 

Vi lærer regellege som fx “alle mine kyllinger”, “fisker, fisker”, som børnene senere selv etablerer 
og leger efterfølgende, eller sanglege som “med hænderne siger vi klap, klap, klap”, hoved, 
skulder, knæ og tå” mv.  

Glæde og spontanitet 
Det er også i legen glæden kan opstå. Glæden ved bare at lege, og glæden ved at have det sjovt 
sammen med andre.  
Det er i legen at man kan glemme sig selv, forsvinde i legens verden, når flow opstår og tiden 
forsvinder. I legen at man kan fordybes. 

Rammer og rum til legen 
Vi bestræber os på at give gode legemuligheder, ved at skabe muligheder for tid og rum til legens 
fordybelse. Bl.a. ved have god tid i løbet af dagen, idet vi ikke skal være hjemme før 14.30 hver 



dag. Og ved at have blik for det fysiske rum omkring os, hvad kan det tilbyde? At finde steder med 
gode legemuligheder, er en af vores største prioriteter, når vi planlægger dagens tur, men også når 
vi skal udvælge placeringer til Naturbørnehaven Mols Bjerges vogne. 

Bilag 2, afsn. 3 



Læring : 

Læring starter med evnen til at undres og til at være nysgerrig på sin 
verden. Børn der trives, lærer bedst. Når fundamentet og trygheden 
er i orden, tør man kaste sig ud i “den store vide verden”, “smage” 
på verden, være nysgerrig og undres. 

Læring sker gennem mødet med verden – gennem sanserne - og det 
er derfor vigtigt hvilke omgivelser vi præsenterer for barnet og hvilke 
relationer barnet indgår i. Det er hermed essentielt hvordan vi selv 
møder barnet og hvordan vi lærer barnet at møde verden gennem vores eget engagement i verden.   

Læring kan både opstå spontant, i nysgerrigheden og i det sansemæssige mødet med verden. Andre 
gange er det mere struktureret tilrettelagt, på baggrund af nogle bestemte ting, vi som voksne 
gerne vil opnå med barnet. Et eksempel kunne være dagens samling, hvor vi jævnligt har forskellige 
fokus for læring 

Læring og udvikling foregår hele tiden og på mange planer. Både for den enkelte, og i det sociale 
fællesskab. Både udvikling af praktiske færdigheder, og på det sociale og alment 
personlighedsudviklende plan. 
For børn i børnehavealderen er legen essentiel for barnets læring. I legen kan man finde et frirum, 
hvor man kan prøve sig af og øve sig, uden at skulle tænke på bestemte forventningskrav, men hvor 
sjov, nysgerrighed og spontanitet kan få lov at være drivkraften. 

Tid og ro 
Tid og ro er vigtig for legens og hermed læringens fordybelse, og for at man kan prøve sig af igen og 
igen, mange gange. Øve sig og øve sig til man kan selv. Fx når man skal lære selv at tage sko og 
strømper på, klikke rygsækken, skrue låget på drikkedunken eller andet. Eller lære at stå på et 
ben, slå smut eller fløjte. 

I praksis 
I Naturbørnehaven arbejder vi med aktiviteter og gøremål året rundt, som fremmer naturglæden 
og forståelsen for naturen, f.eks. fodrer vi fuglene om vinteren, vi sår frø om foråret, vi snakker 
om hvordan, vi passer på planterne ved ikke at hive dem op med rod, vi snakker om hvordan, vi 
omgås smådyr med medfølelse osv. I det hele taget snakker vi om, når vi færdes ude, hvad der er 
rigtig og forkert, skidt og godt, når vi vil vise hensyn og respekt for naturen.    
  
Vi bruger musikken som udtryksform dagligt. Det mener vi giver nydelse og meningsfuld læring. Vi 
bruger også musik som et værktøj til at understøtte børnenes kognitive, sociale og sansemotoriske 
udviklingsprocesser. Fra top til tå raffinerer vores fin og grov motorik. Vi lærer at følge efter, at 



følge med, og at være dem der bestemmer. Vi lærer også at deltage i et større fælleskab på en 
måde der fordyber vores glæde.  
  
For at læring forankres, skal det give mening for den enkelte. Det vil sige tilpasses der hvor det 
enkelte barn er i sin udvikling (zone for nærmeste udvikling). 



Børnefællesskaber : 
Når børnene starter i børnehave, træder de ind i et fællesskab.  
Vi støtter børnene i at øve sig i at samarbejde i alle mulige 
hverdagssituationer og at vise hjælpsomhed og interesse for hinanden. Det 
gælder når flyverdragten skal lynes, eller når rygsækken skal hjælpes på, 
eller når der er brug for hjælp til at bære ens sten hjem fra stranden. 
F.eks. opfordrer vi de gamle børn til at tage sig af de nye børn og lærer 
dem at færdes i naturen, hvordan man baner sig vej gennem tæt skov, 
hvordan man åbner og lukker for sin madkasse osv.    
  
  
Vi lægger op til, at børnene viser omsorg og tager vare på hinanden ude i naturen ved f.eks. at holde 
grenen igennem tæt krat, så den ikke svirper ind i det næste barn. Vi opfordrer dem at trøste hinanden, 
hvis nogen er blevet kede af det, og hvis børnene spørger os om hjælp til et eller andet, opfordrer vi 
nogle gange dem til at bruge hinanden i stedet for, så de får øje på hinandens kompetencer. Opstår der 
konflikter mellem børnene, opfordrer vi dem til selv at finde frem til en løsning, hvis de kan. Vi viser 
børnene at vi er der til at guide, når der er behov. Men vi bestræber os på at hjælpe uden at overtage, så 
børnene får en følelse af at kunne mestre selv, og hermed af at være en vigtig og ressourcefyldt del af et 
fællesskab. 
  
Vi oplever, at børnene inspirerer hinanden til undersøgelser og eksperimenter ude, kalder på hinanden når 

de har fundet noget, samarbejder om at samle ind og bestemme, hvad det er, de har fundet. Vores rolle 
er her at være interesseret i det, de har gang i, stille materialer til rådighed, motivere til aktiviteterne, 
være vejleder og tilgængelige som hjælpere.   
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Pædagogisk læringsmiljø : 

   

Naturbørnehaven Mols Bjerges årstidshjul 
 
Vi har erfaring med, at børn husker og lærer bedst, når de har deres sanser og kroppen med. Vores 
læringsmiljø er ude i naturen, hvor børnene har mulighed for at lære og sanse med hele kroppen, og hvor vi 
er opmærksomme på, om miljøet giver de udfordringer og læringsrum, der er brug for, når vi vælger dagens 
tur.  Det er vores overbevisning, at det daglige møde med naturen betyder meget for børnenes læring, 
udvikling og opvækst, og at børnene bliver glade, sunde og harmoniske.  
 
Vi har arbejdet aktivt med ovenstående årstidshjul, som vi justerer ud fra, og er igang med at udarbejdet 
et nyt læringshjul, hvor Syddjurs Kommunes 7 kompetencer fra Klar til Læring er med.   
 
I Naturbørnehaven er det naturen i Mols Bjerge, der er vores læringsrum. Her er der primært 3 ting, der 
spiller ind.  
 
- De fysiske rammer, som er foranderlige efter vejret, vores placeringer og årstidernes skiften 
- Den voksnes rolle, som retningsgiver og rammesætter, og tilgang (ICDP) 
- Tid og ro 
Og sidst men ikke mindst glæde. Glæde bringer spontanitet, lyst og inspiration. 
 
Børnene bruger alle sanserne ved mødet med naturen og de mange dyr og planter, styrker motorikken ved 
balancegang og klatring på træstammer, og langsomt "smittes" de af naturens ro. 
 
Et godt læringsmiljø kræver et trygt fundament, så man tør “give slip” og kaste sig ud i ny læring. Tryghed og 
Inspiration, nysgerrighed, glæde og nærværende voksne, ser vi som nogle af de vigtigste elementer for et 
godt læringsmiljø. 
 
Det er vores opgave som voksne at give denne tryghed, i kraft af trygge og anerkendende relationer med det 
enkelte barn, og ved at give klare overskuelige rammer. Og at give mulighed for tid til fordybelse. 
 
Fornemmelse for egen krop, giver ro til læring: 
 
Når børn i børnehavealderen får lov til at få ansvar for og bestemme over deres egen krop, hvor megen 
rummelighed de har brug for, som en del af den daglige rytme i børnehavelivet, så falder der ro på en 
fysisk måde, der gør det nemmere både at stå stille og høre efter, og at sidde stille og høre efter og tage 
ansvar for det faglige arbejde, der kræves, som det næste skridt i udviklingsprocessen.  
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Samarbejde med forældre om børns 
læring  

Vi er i løbende dialog med forældrene omkring børnenes læring og 
udvikling. En tæt dialog i hverdagen gør det langt nemmere at være på 
forkant med børnenes behov og at støtte op om deres udvikling.  

Ca en gang om året tilbydes forældresamtaler, hvor man kan få en mere uddybende snak om det enkelte 
barn, ligesom man altid er velkommen til at henvende sig, hvis man har brug for at få vendt nogle ting 
eller har noget på hjerte.   

En gang om året er der forældremøde, hvor mere generelle, pædagogiske, praktiske og rammemæssige 
ting bliver vendt. 
  
Naturbørnehaven har et forældreråd bestående af børnehavens forældre, som året igennem står for 
forskellige arrangementer, hvor barnets nære familierelationer er meget velkomne.  
Eksempel på arrangementer er grillaften ved Fuglsøstrand, Hygge ved bålet, Suppe-sammenkomst, kaffe 
og kage, Julefest   

Børnehaven bruger forældrenes kompetencer aktivt, fx. en jæger på besøg, besøge forældres arbejdes 
plads, brandstationen, fregatten Jylland, besøge Karpenhøj Naturcenter, Forældre hjælper til ved fx. 
bagning og lign. I Naturbørnehaven har vi et meget aktiv forældreråd, som afholder 6 til 8 arrangementer 
om året. Naturbørnehaven har også en aktiv støtteforening.   

  
Naturbørnehavens samarbejde med forældrene kendetegnes ved en generel god og tæt kontakt i 
hverdagen. Det er erfaringen at det at have et godt "ping pong" og god kontakt i hverdagen, gør det 
lettere at tale sammen, når der dukker eventuelle problematikker eller sårbare situationer op. Der er 
tales ofte sammen om stort og småt ved aflevering og afhentning, fx ved en stille stund ved bålet, 

Børnehaven medinddrager forældrene i samarbejdet omkring de 6 kompetencer i Klar til Læring, som 
præsenteres ved forældresamtalerne. 
  

Den daglige kommunikation med forældrene foregår hver dag når barnet bliver afleveret og hentet. På 
informationstavle i skurvognen. På Facebook, i en intern forældregruppe. På Facebook i gruppen 
”Støtteforening for Naturbørnehaven Mols Bjerge”.  
Forældrene har især givet udtryk for at billedformidling giver et godt afsæt for nogle gode snakke børn og 
forældre imellem.   
Barnet indgår i forskellige arenaer/verdener, og pædagoger og forældre og familier har forskelligt fokus. 
Forældre har primært fokus på deres eget barn, hvor vi har fokus på både det enkelte barn og på de 
sociale fællesskaber som børnene indgår i, dvs. hele børnegruppen.   
Vi er de professionelle udi børnepædagogik, udvikling og pædagogfaglighed. Men forældrene er eksperter 
på lige præcis deres børn. Og det er i dialog mellem de to verdener og “vidensbanker”, nemlig 
forældrenes og vores, at vi laver det bedst mulige udviklingsrum for børnene.  



Børn i udsatte positioner : 

Naturbørnehavens definition på børn i udsatte positioner, er: børn der har 
brug for ekstra opmærksomhed i perioder, børn med svage sociale 
relationer, børn med sproglige og motoriske vanskeligheder, stille og 
urolige børn, børn som oplever svære perioder i deres liv.   

I Naturbørnehaven defineres inklusion på denne måde:  

Alle børn sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende 
fællesskab. Det er forældrenes og medarbejdernes ansvar at skabe fleksible fællesskaber, der 
understøtter det enkelte barns sociale og personlige udvikling.  

Der tilstræbes en organisering af arbejdet, der er så fleksibel, at det giver mulighed for at flytte 
menneskelige ressourcer og kompetencer til der, hvor behovet er.  

Først og fremmest er arbejdet med inklusion et langt stykke hen ad vejen en fokuserethed i forhold til 
udviklingsopgaven, som vi arbejder med hos alle børn. Vores arbejde og viden giver en dybde og en 
faglighed for hele børnegruppen, da det enkelte barn jo nødvendigvis er en del af hele børnegruppen. Man 
kan med andre ord ikke arbejde med inklusion uden også at arbejde bredt med hele børnegruppen. 

 Når vi i Naturbørnehaven arbejder med inklusion skal vi:  
• Inkludere alle børn bedst muligt  
• Have et åbent og tillidsfuldt børnehave/hjemsamarbejde  
• Skabe og styrke fællesskaber børnene imellem  

Det arbejder vi konkret med i Naturbørnehaven. 
• Styrke børnenes selvværd ved at have fokus på deres ressourcer og anerkende, at de udvikler sig på 

forskellig vis.  
• Se at der altid er en mening bag en given adfærd. 
• Sikre at børnehaven har fokus på betydningen af venskaber og fællesskaber med plads til 

forskelligheder.  
• Inddrage forældre i ansvaret for at skabe inkluderende fællesskaber. Fx hvordan italesætter man 

hinanden derhjemme, invitere hinanden hjem eller andet….. 
• Trivselrådet hvor forældrene fx laver fællesarrangementer som forældrekaffe, badedag ved stranden, 

suppedag eller lignende. 
• Understøtte medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde inkluderende, f.eks.  ICDP faglig 

refleksion.   

Bilag 2 
  

  



Sammenhænge/ Overgange : 
  

Der arbejdes fokuseret med venskaber og relationer. TOPI er 
implementeret.  Overgangsarbejdet fra vuggestue/ dagpleje/hjem til 
børnehave og mellem børnehave og skole implementeret. De 7 
kompetenceområder – altså ”Klar til Læring”, indgår i den pædagogiske 
praksis, og er som sådan grafisk fremstillet, placeret i centrum af 
læringsblomsten ( den styrkede pædagogiske læreplan) 

Vi arrangerer ture til Molsskolen med henblik på skolestart, et halvt år før de skal starte i tidlig SFO 
(1.april). Naturbørnehaven Mols Bjerge samarbejder med Børnehuset Mols i forbindelse med overgange, 
hvor de ældste børn mødes på tværs af børnehaverne op mod skolestart og sammen besøger Molsskolen og 
lærer hinanden lidt at kende inden tidlig SFO-start.  

Via TOPI, sprogvurdering samt daglig kommunikation og gennemgang af børnenes udvikling og trivsel ser vi 
på de 7 kompetencer fra Klar til Læring.   
  
Evaluering af børnenes kompetencer ud fra Klar til Læring laves fremadrettet ud fra ”spiderweb” (se 
herunder). De 7 kompetencer inddrages i forældresamtaler, hvor forældrene også præsenteres for vores 
arbejde med ICDP.   
 



 



Inddragelse af lokalsamfundet 
I Naturbørnehaven Mols Bjerge flytter vi med årstiderne til tre forskellige placeringer i løbet af året, 
hvilket giver os rig mulighed for inddragelse af lokalområdet. Eksempler: småkagebagning ved plejehjem, 
tur til Fregatten Jylland, besøg på,den lokale brandstation. 
Via Facebook er der rigtig mange fra lokalområdet der følger os i hverdagen. 
  
I det lokale terræn møder vi 

- Et afvekslende plante- og dyreliv, i forskelligt terræn, alt efter årstidsplaceringerne, lige fra 
overdrev til skov og strand.  

- De små landsbysamfund hvor vi møder både unge og gamle, både når vi går forbi med 
børnene, eller når de kommer forbi skurvognene.  

- Kulturhistorien som er synlig i terrænet og som fortæller os noget om vores forfædre   

  

Fx finder vi gamle jernrester fra de gammeldags jernplove, rester fra gamle landbrugs- og 
beboelsesbygninger, eller vi tager en tur til den store stendysse i Porskær, som endnu står og vidner om 
svunden tid, eller besøg på Fregatten Jylland i Ebeltoft, hvor vi hører om vores fortid til søs i de trange 
kabysser. 

Nationalpark Mols Bjerge: vi har gennem de sidste 27 år haft et tæt samarbejde om formidling af glæden 
ved naturen.  

Naturstyrelsen: Har vi igennem de sidste 27  haft et tæt samarbejde med omkring vores placeringer i 
Nationalpark Mols Bjerge.  

Karpenhøj Naturcenter: Har vi gennem de sidste 27 år haft et meget tæt samarbejde med. I børnehavens 
første 10 år havde NB en placering ved Karpenhøj. Karpenhøj bruger undertiden NB som praktiksted for 
kommende pædagoger og naturvejledere.  

Samarbejde i lokalområderne på de enkelte placeringer:  

Fuglsø Strand:  

møder vi sommerhusgæsterne, turisterne, de frivillige i Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcenterets gæster, 
fritidsfiskerne og paraglidere, får os undertiden en lille snak.  

Viderup: 

 møder byens lokale borgere i vores hverdag. Mange tidligere børn og forældre. Landsbykirke. Et tæt 
samarbejde med Strandkær, som passer alle fårene og køerne i Nationalpark Mols Bjerge. DMU omkring 
vores uglekasse, når den årlige ringmærkning af ugleungerne finder sted. Mountainbikerere, lokale 
kondiløbere, store turistbusser med pensionister mv. Hjælper med at fa ̊ vildfarne turister og lam på 
sporet igen :-)  

(Billede af ringmærkning af ugler) 



Daaleren:  

møder vi børn og kollegaer fra Børnehuset Mols, Mols Skolen. Grundejerne som ofte kommer forbi NB. De 
lokale "pensionister " som ofte går tur lige forbi NB og får varmen ved bålet. Dagplejere kommer forbi med 
deres børn og er med til at opleve NB.  

Vi byder altid alle velkommen ind i vores verden i Naturbørnehaven Mols Bjerge, ved bålet om vinteren, 
ved vandet om sommeren og om foråret omkring det spirende liv i bjergene.  



Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske 
børnemiljø  

Et godt børnemiljø er en af vores vigtigste prioriterer. Når trivslen og den basale tryghed er i orden, tør vi 
kaste os ud i den store, spændende og til tider lidt kaotiske verden. Er vi glade og trygge, kan vi klare 
suset, det giver i maven, når vi prøver kræfter med noget nyt. Og det er gennem dette nye, gennem den 
oplevede erfaring, at vi lærer og udvikler os. Trivsel er derfor et grundlæggende fundament for al læring.   

For at komme rundt om alle aspekter af et godt børnemiljø, arbejdes med det fysiske, psykiske og 
æstetiske børnemiljø. Indenfor alle tre områder, både fysisk, psykisk og æstetisk, er vi løbende 
opmærksomme på at justere os efter børnene, idet al pædagogik jo er en løbende afstemning i forhold til 
det enkelte barn, vi har i hænderne.    

Fysiske børnemiljø 
Som voksne tænker vi på, at der skal være et fysisk udfordrende miljø, fx træer og væltede stammer at 
klatre i og på, skrænter eller bakker at løbe op og ned ad osv. Samtidig skal der være mulighed for rum til 
ro og stilhed, hvor man kan trække sig tilbage, fx huler, krat el.lign. Der skal også være ting, som kan 
appellere til fantasien og sanserne -fx pinde, træstammer, sten, jord, sand, vand. Og så er vi naturligvis 
opmærksomme på vind og vejr (påklædning efter vejret ol.).  
Vi taler med børnene om, at der skal være mulighed for læ, hvis det blæser eller regner, at vi vil have et 
sted med lys og sol hvis vi trænger til det -eller skygge, hvis solen er for bagende hård. Dvs. Vi hjælpes ad 
med at afstemme idéerne og tage højde for forskellige ting i fællesskab.   
  
Vi sørger for at tage børnene med på råd, når vi vælger hvor dagens tur går hen, så vi får indtryk af hvilke 
legesteder, de synes er de bedste, dvs. hvilket fysisk miljø synes børnene danner nogle gode legesteder.   

  
Psykiske børnemiljø 

Psykiske børnemiljø handler om trivsel og at alle har det godt. Her er vi voksne garant for børnenes 
trivsel. Trivsel er de voksnes ansvar. Derfor er vores tilgang til både det enkelte barn og til hele 
børnegruppen essentiel. Vores måde at møde børnene på, har betydning for at børnene kan føle sig trygge 
og mødt. 
Vi gør i Naturbørnehaven brug af redskaberne fra ICDP, når vi hele tiden opøver og skærper vores 
relationskompetencer i arbejdet med børnene.  

Når vi arbejder med et godt psykisk børnemiljø, arbejder vi både med krop og psyke. “En sund sjæl i et 
sundt legeme”! Vi arbejder derfor også med en bredere sundhedskultur. For at føle sig godt tilpas, skal 
både krop og psyke have det godt.  

I Naturbørnehaven har vi derfor også stort fokus på de helt basale fysiske ting, der gør at børnene trives, 
som søvn, mad og tøj. Gode, mættende og overskuelige madpakker. Tøj, der sidder godt på børnene og 
som giver dem bevægelsesfrihed, og tøj som passer til vejret. 
Disse områder fylder i den daglige snak med forældrene omkring børnene, ligesom der også bliver gjort 
opmærksom på vigtigheden af disse ting til forældremøder og forældresamtaler med forældrene. 

æstetiske børnemiljø 
Æstetik handler om ”det sansemæssige sat på form”, og indbefatter også ofte bestræbelsen efter   
”det gode” eller ”skønne”. Dvs at et æstetisk børnemiljø skal kunne appellere til sanserne, både i det 
miljø man ser og omgiver sig med, men også i det man selv skaber. At åbne blikket for den æstetiske 
læring (og hermed den sansemæssige læring), er noget vi dagligt er opmærksomme på, når vi færdes ude 
i naturen med børnene.   
  



Vi er opmærksomme på at skabe et kreativt miljø, hvor man kan udfolde sig i fordybelse af sine sanser – 
dufte, humør, berøring osv – noget børn helt automatisk gør, fx i fordybelse i legen. Og hvor denne 
fordybelse samtidig kan komme til udtryk i en bestemt form. Fx den kreative proces, hvor en sansemæssig 
fordybelse også kan udmønte sig i et bestemt produkt.   
  
I dagligdagen, ude på turen, er vi bla. opmærksomme på at se på skønheden i naturen, lige fra solen i 
vandet og et marsvin i bølgen, til mønstret i et blad og strukturen i en sten. Vi laver kreationer af hvad vi 
finder ”ude i felten”, og kan tage enkelte ting og kreationer med hjem til ophæng, pynt og udstilling i 
børnehaven.   
Vi ser ofte at børnene selv har sanserne skærpede og er opmærksomme på fx. lyset i et strålende  
orangerødt træ med løvfaldsblade, en mørk truende himmel, en puppe som forvandler sig til en  
seksplettet køllesværmer, at sten i forskellige farver og former kan lægges så de fx danner et sjovt 
billede eller en skulptur…..for bare at nævne nogle af de ting, som vi har oplevet børnene fordybe sig i. 
Mulighederne er mange i naturen, og ofte opstår det kreative og æstetiske blik helt af sig selv når først 
børnene forsvinder i legen og sansernes verden.   

Bilag 4 



Alsidig personlig udvikling 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker 

og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne 
potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og 
kulturel baggrund. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem 
børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af 
omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, 
gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesska- ber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, 
vedholdenhed og prioritering. 

Det er vigtigt at føle sig betydningsfuld og at føle, at man har mulighed for at udfolde sig og prøve sig af, 
herigennem lære sig selv at kende. I et trygt miljø, i mødet med andre. 
  
At føle sig mødt og set er utroligt vigtigt for vores fundament og udvikling. 
Det er i mødet vi bliver til. I mødet med den fysiske verden og i mødet med andre. 
Vi bestræber os i Naturbørnehaven på at give børnene udfoldelsesmuligheder i et miljø præget af glæde, 
engagement og nysgerrighed. Gennem gode læringsmiljøer opnår børnene en følelse af mestring af eget 
liv, som er vigtig for at kunne føle sig forankret, lære sig selv at kende og opnå en følelse af integritet.  

Vi arbejder bl.a. med “klar til læring”, som giver barnet et godt fundament at stå på, når det skal kaste 
sig ud i ny læring og i den store verden i det hele taget.  

I Naturbørnehaven Mols Bjerge arbejder vi efter en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik, og 
arbejder  kontinuerligt med udvikling af relationskompetencer, både hos børnene, og især som gode 
rollemodeller.  Alle medarbejdere har ICDP- uddannelse.  

Alle voksne er engagerede omkring at involvere børnene og skabe rammer der tilbyder børnene et 
indholdsrigt hverdagsliv med oplevelser og lege, læring og samvær i naturen.  

 

 



Social udvikling.  

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

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed 
ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Naturbørnehaven prioriterer vi det sociale fællesskab. Alle børn bør nemlig føle, at de bidrager med værdi i lege, 
aktiviter og samvær, og at de i det hele taget føler, at de hører til. 
Vores læringsmiljø består meget af leg, aktiviter og samlinger, og vores relation til børnene bygger på ligeværd, 
forståelse, indlevelse og anerkendelse. Alle medarbejdere har gemmeført relevant icdp uddannelse for at være klædt 
på. 

Vi oplever bl.a. at forskelligheden er en ressource i samlingstunden, hvor vi altid først laver en aktivitet, som 
inddrager og aktiverer  børnene. Blandt andet laver vi fortællinger med børnene, hvor det er børnenes input og 
fortælling, der skaber historien - hvad hedder hovedpersonen, hvad vil skurken osv. Dette ender ud i en fuld historie, 
som vi i fælleskab har skabt sammen, og det ses, at børn efter samlingssituationen leger netop den historie, vi alle 
har skabt i fælleskab. Dette er i den grad med til at bidrage til det sociale fælleskab. (Se Bilag X) 

Udvikling af empati og relationer i børnefælleskaberne er en vigtighed for os. Vi støtter børnenes fællesskaber ved, at 
vi går foran, ved siden af og bagved, for at understøtte børnenes deltagelse i forskellige legefællesskaber og griber 
hvis behovet er der. Stilladsering bruger vi hermed meget. 

Vi ønsker at skabe robuste børn, dvs at børnene får en følelse af at kunne håndtere deres verden, og at de er 
imødekommende og åbne overfor hinanden. Eksempler herpå er når det er svært at sige farvel til mor og far. Når mor 
og far er gået, hjælper vi barnet med at komme igennem det. Det er okay at være i følelsen at være ked af det. Og 
når vi anerkender barnet i dette, og viser dem sjove aktiviter her i børnehaven, og fællesskaber de kan indgå i, bliver 
barnet ofte glad igen. Vi ser også, at børnene tit hjælper hinanden. Hvis et barn kan se, at et andet barn er ked af 
det, så kan det finde på at gå hen og snakke med barnet, og foreslå ting de skal lave. Dette er for os et godt eksempel 
på gode fælleskaber og social udvikling. 
 



Kommunikation og sprog  

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. 

I Naturbørnehaven hjælper vi børnene med at kunne sprogliggøre og kommunikere tanker, ideer og behov. Dette er er 
brug for, for at kunne indgå i sociale fællesskaber. Vi hjælper og understøtter børnene i at opnå dette via leg, aktiviteter 
og samling.


I legen

I lege kan situationer blandt andet opstå, hvor nogle føler sig uretfærdigt behandlet eller ikke må være med i en leg. I 
disse situationer hjælper vi altid børnene med at kommunikere og bruge deres sprog, og finde en løsning i fælleskab på 
en god og hensigtsmæssig måde. 


Til samling

Til samling får vi også så meget som muligt sprog på banen. Udover at skabe historier med børnene i fælleskab, hvor 
de får stimuleret deres sprog (se social udvikling), snakker vi også med børnene om, hvor vi kan gå hen på tur på den 
pågældende dag, afhængig af vind og vejr osv. Til dette har vi erfaret, at en talepind ind imellem er en god ide. Børnene 
får dermed erfaret de almene kundskaber for kommunikation - at man venter til hinanden har talt færdig og at man 
kigger på den der taler, den der har pinden f.eks.



Historier og dialogisk læsning

Vi læser også bøger i alt slags vejr, bare vi har en 
pressening eller tarp at sætte os under (se billede 1). 
Her udfolder vi dialogisk læsning, som i den grad også 
er med til at gavne det sproglige. Halfdans ABC har vi 
blandt andet fremme og rimene og snakkene omkring 
rimene sættes i spil i lege senere, kan vi se. 


Italesættelse af følelser

Hvis et barn er ked af det italesætter vi barnet 
følelelser: “Jeg kan se, du er ked af det, fordi du ikke 
kom med på badebroen. Dermed er der åbnet op for 
en samtale og barnet har fået sat ord på sit indre liv. 
Derefter kan så forklaret: “Det var fordi, der ikke var 
plads”.


Sprogvurdering

Vi sprogvurderer børnene to gange i løbet af deres 
børnehavetid, med mindre der er behov for andet. 
Dette bliver gjort til en hyggestund, ofte med lidt 
rosiner, da vi ser det som en vigtighed at børnenes 
første møde med en test bliver gjort sjov og hyggelig 
og til en god oplevelser. For vi tror på her i 
Naturbørnehaven, at man lærer bedst i leg og 
morskab, og man har større lyst til at vende tilbage til 
en bestemt aktivitet, som sprog, hvis den bliver 
præsenteret som sjov og spændende. 

Ligesom børnene nogle gange hjælper med at skrive 
teksten til sange, vi laver sammen, ligesom ved 
historierne. Dette er med til at give en god, 
spændende og lærerig vinkel til sprog og 
kommunikation.




Krop, sanser og bevægelse.  

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 
bevægelses-glæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres 
krop, herunder kropslige fornemmel- ser, kroppens funktioner, sanser og forskellige 
former for bevægelse. 

For at læringspunktet krop, sanser og bevægelse kan opfyldes, er det vigtigt med et pædagogisk personale, der 
motiverer børnene ved at vise glæde ved kropslig udfoldelse. Det gør vi blandt andet ved at gå nye og anderledes veje, 
når vi går på tur og indgå i lege og aktiviteter. På den måde er vi med at til at styrke børnenes krop, sanser og 
bevægelse. 

Sanser 
De 3 motoriske grundsanser er vi opmærksomme på at stimulere i vores pædagogiske læringsmiljø. Sanserne er:  
Taktil sansen (berøring), vestibulær sansen (balancen) samt muskel/led sansen.  
Sammen med de 4 andre sanser (høre, lugte, syn og smag) styrker vi børnenes motoriske udvikling og automatisering af 
bevægelser samt grov- og finmotorik.  

Praksis 
Dette foregår i Naturen, hvor der duftes til blomster, gås ture på sten for at komme hen til dagens destination. Der klatres 
i træer og børnene er ofte meget interesserede i at røre ved vandmænd eller andet. Når der skal gås eller rutches ned 
ad træstammer, smages hvordan syreblade smager.  På den måde kommer alle grundsanserne og de andre sanser i 
brug, når vi går tur og leger. 
Herudover styrkes sanserne også ved aktiviter vi laver, såsom stopdans til guitarspil, stomp med pinde eller andre ting, 
tramp og klap med fødder og hænder, samt når vi laver smagsoplevelser sammen med børnene, blandt andet 
strandkålschips eller brændenældepandekager. 

Fodbold gør vi os i, enten i form af en rigtig fodbold eller i form af en mosbold, vi selv har lavet. I samlingsstunder øver vi 
os på at give et stearinlys videre op til Luciadag, hvilket kan kræve opmærksom finmotorik. Børnene må også gerne 
brydes og mosle indbyrdes. Her mærker de sig selv og hinanden, og lærer både hinandens og egne grænser at kende. 
Opdager hinandens fysiske styrker. Hertil skal naturligvis være et vågent øje, hvor vi hjælper dem til at lægge mærke sig 
selv i forhold til den anden.. 
 

Vi laver strandkålschips  



 

Natur, udeliv og science  

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete 
erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske 
den. Dette giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med 
naturen, og giver derigennem børnene en begyndende forståelse for 
betydningen af en bæredygtig udvikling. 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer 
og undersøger naturfænomener i deres omverden, så de får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om 
årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

I Naturbørnehaven styrker vi børnenes kreativitet og fantasi ved at bruge naturen som vores legeplads og tingene i naturen som 
legetøj. Stranden er pludselig en stor sandkasse og pinde, som vi kan binde en snor på er pludselig en fiskestang - som vi så kan 
bruge som mulighed for at snakke med børnene om fisk med.  

Opmærksomhed på naturfænomener 
Til samling snakker vi med børnene om, hvordan vejrforholdene er i dag, hvilken form for tøj, det ville være smart at have med samt, 
hvor vi kunne gå på tur hen i dag, baseret på vejret. På turen mærker vi vejrskifte, dufter til blomster, smager på bær, syreblade, 
frugter mm. og ser forskellige dyr store som små. Vi taler med børnene om alt omkring os og understøtter derved deres erfaringer om 
naturfænomener i deres omverden og skaber en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling og hvorfor 
naturen er vigtig for os og vores planet. 

Respekten for naturen 
Det er vigtigt for barnet at have respekt og forståelse for naturen og her igennem også lærer om miljøet. 

Dette understøtter vi ved at have en skraldepose med på turen, hvis børnene kommer løbende med et stykke affald. Det smider vi så 
ud i vores skraldepose, og snakker om hvorfor skrald er dårligt for naturen. Ligesom vi også snakker om at hvorfor vi skal rydde op 
efter og selv, når vi har spist og været på turen (med henblik på forurening af naturen og dyrelivet). 

Scienceprojekter i det små 
Det er vigtigt for os, at børnene oplever alt det, naturen har at tilbyde, heriblandt via små science projekter -  

Fra at tyde dyrespor når vi går på tur i Daaleren til at kigge efter Marsvin ud over Fuglsø Stands horisont. Fra at gå på jagt efter 
hyldetræer i Daaleren, for at kunne lave perler af de hule grene, til at kaste med sten i vandet og se det plaske op. Fra at tappe 
birkesaft af et birketræ og smage på det til at opleve naturens forhindringsbaner, når vi går på sten, at bygge sandslotte med vores 
bare tæer i sandet og soppe når vejret tillader det. Fra at besøge vores uglekasse i Viderup, hvor vi er med til at ringmærke ugler, til at 
gå på tur langs stranden og prøve at finde præstekravens æg, efter vi har prøvet at efterligne hvordan en præstekrave går og flyver i 
Fuglsø. 

At have en blomst og opleve den gro til at opleve naturens gang og se hvordan ting i naturen forandrer sig fra vinter til forår i 
Daaleren, og opleve hvordan placeringerne ændrer sig fra år til år, når træer og buske er vokset. At se hvor dybt man kan grave på 
standen, før der kommer sten eller vand nede i sandet, vi oplever i Naturbørnehaven. Fra at komme vand i en ballon og opleve vandet 
fryse til is om vinteren i Daaleren til at se hvor meget forskellige typer grene kan bøje, når der skal laves buer til buer og pil. Natur, 
udeliv og science er vores hverdag og vi er altid klar på at vise børnene mere indenfor det felt. 

Vi undersøger en død fugl, vi har fundet… præstekrageæg, 
vi tapper birkesaft. 



 

Kultur, æstetik og fællesskab 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i 
ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne 
og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange 
forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes 
engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende 
forskellige materialer, redskaber og medier. 

Alle børn i Naturbørnehaven skal have mulighed for at deltage i kulturelle fællesskaber. 

Uafhængigt af social baggrund, køn, alder mv. Dvs børnene skal have mulighed for at møde forskellighed og kunne 
indgå i og med denne forskellighed, i respekt for hinanden.

Børnene kommer med forskellige baggrunde og forudsætninger, og mødes i en ny fælles kultur her i børnehaven, hvor 
de hver især skal kunne indgå og sætte sig i spil.


Ved samling

Dette støtter vi bl.a. op ved samlinger, i form af skabelse af historier og sange sammen med børnene i fælleskab. 
Fortælling af historier hvor vi fortæller om, hvor historierne stammer fra og de forskellige versioner og forskellige 
slutninger, der er på historierne. Med andre ord går vi dybden med historier samt børnenes følelser ved historierne, i 
form af dialogisk læsning.


Udflugter

Vi tager på ture, såsom ture til Ebeltoft og Fregatten Jylland, plejehjemmet, brandstationen og kirken hvor vi møder 
forskellige miljøer og kulturer.


Traditioner

Til fastelavn klæder vi os ud, til påske triller vi æg og klipper gækkebreve, og til jul holder vi skarpt øje med spor efter 
skovnisser og deres tabte huer, ligesom vi besøger vores træ-nisse Julius, som holder til i et træ i skoven. 


Eksperimenter

Vi eksperimenterer med de forskellige materialer i naturen, pinde, kogler, vandpytter, jord, vi tegner med en fjer i sandet, 
laver kreationer af tang eller sten i forskellige farver og nuancer. Vi binder kranse, sætter hybenbær på snor mv. 
Naturens egne dufte giver inspiration, fx hybendufte inspirerer til at lave parfume, og er der noget bedre end den særlige 
duft efter regnvejr, eller duften af skovbund, som vidner om, at vi igen er kommet til vores efterårsplacering i skoven ved 
Daaleren, efter sommerens dufte med saltvand, hyben og tang.




Etablering af evalueringskultur 



Evaluering foregår hele tiden og på mange planer, og er vigtig for hele tiden at kvalificere det pædagogiske 
arbejde med børnene. Vi har naturligt en meget tæt, reflekterende kontakt kolleger imellem i det daglige, 
ikke mindst i kraft af, at vi er en mindre enhed.


Som i resten af Syddjurs kommune, centrerer Naturbørnehavens arbejde med børnene sig omkring “klar til 
læring” samt de 7 kompetenceområder, som indgår i læreplansarbejdet. Derfor evaluerer vi også vores 
arbejde med børnene iforhold til disse, ligesom vi afholder forældresamtaler med udgangspunkt i “klar til 
læring”

I vores tilgang til børnene arbejder vi, som i resten af Syddjurs kommune, med ICDP som omdrejningspunkt 
- en tilgang, der baserer sig på anerkendende og ressourceorienteret pædagogik og som er meget indgroet 
i Naturbørnehavens tilgang til børnene. 


Refleksions- og evalueringsarbejde er noget vi i det pædagogiske arbejde hele tiden går og gør, når vi 
justerer os ind efter de situationer, der opstår i den børnegruppe vi har mellem hænderne. Et arbejde vi 
naturligt italesætter i løbende dialog kolleger imellem - nogle gange blot ved et blik til hinanden, kolleger 
imellem.


Herudover foregår den mere strukturerede evaluering på P- møder, 3 timer en gang om måneden, hvor vi 
både gennemgår børn og tilrettelægger aktiviteter, samt snakker om dynamik og emner i børnegruppen der 
skal tages op, i forhold til vores arbejdsområder.  Det kunne være gode omgangsformer, “turtagning” til 
samling, sprogarbejde o.a. (Eks på evaluering, nederst, link)


Til P-møderne bruger vi bl.a. også Naturbørnehavens “årshjul”, når vi sikrer at komme omkring 
læreplanstemaerne i løbet af året.   





Struktureret evaluering foregår også via “Hjernen og Hjertet” i forbindelse med eventuelle handleplaner for 
enkelte børn, hvor evalueringen systematiseres med udgangspunkt i “SMTTEmodel” og  barnets 
“Ressourcecirkel.”


Den strukturerede evaluering gør det muligt at give et mere præciseret sammenlignsgrundlag, når vi 
evaluerer specifikke fokus- og arbejdsområder. Formålet er hermed at kunne være mere specifik ifht hvad 
der skal justeres og hvordan, og at kunne opfange selv små progressioner i udviklingen - eller omvendt. 
Vores foretrukne evalueringsredskab er SMTTEmodellen.


I Naturbørnehaven evaluerer vi også jævnligt i forbindelse med vores skift af placeringer, som følger 
årstiderne og årets gang, hvor vi også inddrager børnene i evaluering ved samlingsstunden - 
yndlingslegesteder, hvad vi siger farvel til, og som de kommer til at savne, og hvad de glæder sig til ved den 
kommende placering. De børn som før har prøvet at flytte, har tydelige erindringsbilleder af gode 



legesteder, som de glæder sig til at besøge. Vi voksne lytter, spørger ind, og inddrager det, børnene 
kommer med, når vi etablerer os og planlægger dagens ture (læringsmiljøet for børnene).


Vi evaluerer den pædagogiske læreplan mindst hvert andet år, med særligt fokus på et til to 
læreplanstemaer, ved at sætte tid af på P møder og ved Pædagogfaglig lørdag, med tid til at gå i dybden 
med temaer eller fokusområder der rører sig, ifht læreplanstemaer. 

I bilag er eksempler på evalueringer af fokusområder, som vi har arbejdet med, og som har ført til ændret 
praksis. 


Bilag 2 



Inddragelse af fællesbestyrelsen 

Fællesbestyrelsen er bestyrelse for Naturbørnehaven Mols Bjerge, Børnehuset Mols og 
Molsskolen. Fra Molsskolen er der valgt 5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Fra 
Naturbørnehaven Mols Bjerge 1 forældrerepræsentant, fra Børnehuset Mols (børnehave og 
vuggestue) 2 forældrerepræsentanter. Herudover deltager personalerepræsentant fra 
Naturbørnehaven, Børnehuset Mols samt Molsskolen (er repræsentant fra hver enhed). 


Fællesbestyrelsen blev etableret fra den 1. januar 2014. Visionen bag sammenlægningen af 
bestyrelserne fra dengang Børnenes Gård (Basballe), Børnehaven i Knebel, Naturbørnehaven 
Mols Bjerge og Molsskolen var at samle administration, ledelse og fælles bygningsdrift for de 4 
institutioner. Det er også visionen, at overgange mellem børnehaven og Molsskolen gøres så god 
for barnet og familien som mulig ved at pædagoger fra børnehaverne og Molsskolen samarbejder 
tæt omkring overgangen. 

I 2015 blev Børnenes gård i Basballe lagt sammen med Knebel Børnehave (nu Børnehuset Mols). 
Personalet i børnehaverne og på skolen samarbejder om kurser, læreplaner, overgange, sproglig 
opmærksomhed, administration og økonomi samt en lang række andre gøremål i det daglige 
arbejde i børnehaverne og på skolen. På den måde sikres en optimal drift af børnehaverne og 
skolen samt samarbejde om pædagogisk udvikling af børnenes hverdag i institutionerne. 




Bilag 1: 



BILAG 2: 

“Hvordan tilrettelægger vi hverdagen bedst, så alles behov tilgodeses bedst muligt, både de mere stille, 
med brug for rum til eftertænksomhed, og de, som har brug for at være meget fysisk aktive, og som er 
mere udadrettede i kommunikationen, med brug for tydelige og klare tilbagemeldinger/feedback, når de 
kommunikerer.   

Vores fokus har især været på overgange og på samlingsstunden/ tidspunkter med fælles 
opmærksomhed.”   

1. 

Højt lydniveau og uro ved samlingsstund  

I samlingsstunden er der skift mellem det at lytte, og det at være på.  

Børnene har mange input og meget på hjerte. Nogle gange til det fællestema vi taler om, nogle gange til 
sidemanden. Det betyder at det kan være svært at vente på tur, børnene snakker råbende og oven i 
hinanden eller internt, og afbryder for at komme til orde.  

Vi har derfor arbejdet med fællesopmærksomhed, og “aktiv lytning”, da vi tænkte det ville skabe mere 
ro at få fælles fokuseret opmærksomhed.  

  

Tiltag:  

I en periode har vi haft en “talepind”, for at hjælpe med at skærpe fælles opmærksomhed for børnene. 
Vi tænkte at det, at have noget konkret i hånden, kunne hjælpe med at skabe fokus på den, der talte. 

Vi har italesat turskift.   

Vi har talt om hvordan råb og larm kan være hårdt for både ørerne og stemmen, idet vi har et barn der 
har fået “sangerknude” på stemmen. Barnet ville rigtig gerne fortælle og forklare de andre børn om, 
hvad det betød.  

Vi har været opmærksomme på kortere tidsintervaller med fokuseret opmærksomhed. 

  

Evaluering:  

Det var også fint at have en talepind i hånden, at sidde med den og at give den videre til en anden.  

Vores erfaring med denne børnegruppe har dog været, at det ikke altid har hjulpet med talepinden, og 
ikke i særlig lang tid ad gangen.   

Vi opdagede, at det, der hjælper bedst, er at vi som voksne selv skærper opmærksomheden omkring 
dem, som har ordet, fremfor de, som afbryder. Og at vi giver os tid til roen og til hver enkelt ting. Nu er 
det “det her”, der fylder.   

Vi har fundet ud af, at det er vores fokuserede opmærksomhed, som gør forskellen - det, at vi som 
voksne skærper og italesætter opmærksomheden sammen med børnene, og ikke talepinden i sig selv. 
Nogle gange kan talepinden være et fint redskab, en kickstarter og opmærksomhedhjælper, andre gange 
ikke.   

  

Opsamlet:   

Det, at der er enkelthed, korte tidsintervaller og at de voksne skærper opmærksomhed omkring en ting 
ad gangen, hjælper. Så bliver det betydningsfuldt. Der bliver en anden ro omkring børnene.   Enkelthed 
og de voksnes ro omkring samlingen  

  

Refleksion:  



Det har fungeret at være opmærksomme på det enkelte barns behov. En har måske brug for at rejse sig 
fysisk engang imellem, og sætte sig ned igen (stadig ved sin plads), og kan bedre honorere at være i 
samlingssituationen uden at forstyrre, når vi giver rum til det. Andre har behov for ikke at sidde for tæt, 
at der er et fysisk rum omkring dem.   

  

Når fokus er på det, vi samles om, med plads til den enkeltes behov, er det lettere for den enkelte at 
honorere de krav, der er, om fælles- og fokuseret opmærksomhed i samlingsstunden.  

  

2. 

Overgange/tid til dagens tur  

Vi har kunnet se uro og konflikter i overgangssituationer, fx når vi gør klar til at gå på dagens tur, og vi 
bliver klar i forskellige tempi. Så kan ventetiden være lang, uoverskuelig og svær, og det kan præge den 
type leg, der foregår - som oftest lidt hektisk, fangeleg, skubben, masen, lign.  

Når der blev kaldt, kom børnene ikke nødvendigvis, med mindre det var med navns nævnelse eller man 
skulle have fat i hver enkelt. Og de, som kom, skulle dermed vente i lang tid og begyndte at mosle, 
skubbe og mase i ventetiden.   

Vi tænker at det er det “uvisse”/ “hvad skal vi nu og hvornår”, der kan gøre det kaotisk for nogle af 
børnene -noget der har indflydelse på hele gruppen- og at mere “vished”/ struktur/ rammer ville 
afhjælpe.  

Tiltag:  

Vi har prøvet at definere/rammesætte,   

- italesætte rammen for børnene (Når de er klar, kan de gå ud at lege, til vi kalder igen. Så bliver det 
ikke er ventetid, men legetid.)  

- ved at have noget at samles om: (fx kalder vi til en lille “minisamling” på græsset. Vi samler børnene i 
en rundkreds, enten ved guitarens klang, en lille sangleg/andet spændende - og vi går ligeså stille i 
gang med det samme (sang/remse/kropslige bevægelser/ lille sangleg). Så kan de sidste komme 
dumpende ligeså stille, som de bliver klar.  ) 

  

Herudover er rammen et bestemt kalderåb (fx “rygsække på, tid til at gå”/ en lyd (klokke) eller lign.  

Vi har et bestemt fast samlingssted (fx en bestemt pæl), og en voksen sammen med de børn, som er klar.   

  

Evaluering:  

Det har givet mere ro i overgangene, og børnene kommer oftere når der bliver kaldt. (Måske fordi det er 
mere klart defineret? Måske fordi man gerne vil have del i fællesskabet/det, der foregår?) Det er derfor 
noget vi har bibeholdt, som en god måde at komme afsted på.   

Indimellem tager vi bare direkte afsted, fordi det nu ikke længere er det samme problem for børnene at 
komme når vi kalder.  

  

3. 

Fri leg  

Sammenhæng 

I den frie leg kan det for nogle børn til tider være svært at overskue, når rammerne er her mere løse. Vi 
arbejder med Dynamikken i hele gruppen, idet vi pt har flere børn, som har et højt energiniveau/let 
kommer i arousal eller let bliver overstimuleret. Vi kan se at det kan skabe konflikter i gruppen.  

Vi vil gerne undersøge hvordan vi kan gøre det mere overskueligt i den frie leg, fx i legerelationer, så de 
enkelte børn bliver mødt i deres behov. Både de mere udadrettede, og de mere indadrettede. Hvordan 



det enkelte barn kan få mulighed for at sætte deres ressourcer hensigtsmæssigt i spil, og hvordan 
børnene hensigtsmæssigt kan sætte grænser for sig selv.  

Det har været fokusområde, idet vi oplever det indimellem kan være svært at komme hensigtsmæssigt 
ind i en leg.  

Mål 

Hvordan kan vi inkludere, ved at give hver enkelt det rum og den plads de behøver, for at være en del af 
fællesskabet og kunne bidrage med lige præcis de ressourcer de har hver især.   

Vi har en oplevelse af, at når vi hjælper med at tydeliggøre intention bag handling eller frustration, kan 
det være med til at give forståelse for hinanden - frem for misforståelse.   

  

Tiltag:  

Sproglig italesættelse  

Vi arbejder med at sprogliggøre behov - hvordan får jeg kommunikeret mit behov og min Intention ud, så 
det er tydeligt for andre.  Fx “jeg vil gerne lege” eller “ jeg vil gerne have en skovl/låne skovlen når du 
er færdig“ fremfor fx at hoppe op på den anden eller hive skovlen ud af hånden. Omvendt: “jeg bruger 
skovlen, du må låne den når jeg er færdig.”  

Eller:” jeg kan vil ikke have du hiver i mig”. At hjælpe dem til at sætte ord på følelser og intention.   

-At have en voksen med på sidelinjen til at “oversætte”/ hjælpe med at se bag om og sætte ord på fx 
hvis noget bliver svært, eller hvis man skal hjælpes ind i en leg.  

“Må jeg være med?”  

Den, der gerne vil være med, kan hjælpes ved at spørge “ hvad er det I leger?” Fremfor “ må jeg være 
med?” Så er det nemmere at overskue og at komme ind i legen.   

Vi hjælper dem til at rammesætte for hinanden ved at fortælle hinanden hvad legen går ud på. Fx “Hvad 
er det vi leger”  “Hvad har vi brug for i legen” Og på den måde definere rammerne for legen.   

Hvis rammerne kan honoreres, er det ok at være med. Hvis man “ødelægger” legen/ikke vil være med på 
præmisserne, må man finde på noget andet at lege (evt. med hjælp fra en voksen).   

Det kan også være nogen fx kommer masende ind i en leg, og de får at vide “du må ikke være med”. 
Spørger vi ind til årsagen…får vi eksempelvis svaret ”så bliver legen ødelagt”. Her kan vi hjælpe dem med 
at sige ”jeg er bange for legen bliver ødelagt” og “fortæl hvorfor”, istedet for “du må ikke være med.”   

Så forstår den anden hvad der er på spil: Det er legen der skal fungere. Og da ser vi ofte de gerne vil 
hjælpe til med at få legen til at fungere og pludselig går lyttende ind i legen i stedet for masende.  

  

Tegn (Evalueret) 

Vi oplever at den måde at sprogliggøre tingene på hjælper børnene, og pludselig ser vi, at de, der før 
ikke måtte være med, pludselig er fordybet i en leg med kammeraterne. Vi oplever også at børnene 
efterfølgende selv bruger sproget til at rammesætte, idet vi hører dem spørge ind til legen og inddrage 
hinanden i legen, ved at definere med sproget hvad de vil og hjælpe hinanden.  

Evaluering 

Det, at hjælpe børnene med at italesætte hvad der er på spil, er noget vi kan se hjælper børnene i den 
frie leg, idet vi kan se der bliver færre konflikter og legene holder længere, når de får hjælp til at 
italesætte sig.  

Vi kan dog også se, at det er noget der stadig kræver fokus.  

4. 

Overgange og fri leg  



I overgangssituationer, og i større grupper med mange stimuli, input og indtryk, kan det være en svær 
balance at tilgodese alles behov på en hensigtsmæssig måde. Det har vist sig ved en del uro og konflikter, 
både i overgangssituationer, men også i fri leg generelt.  

Vi har i coronatiden haft mulighed for at inddele børnene i mindre grupper. Det har været gavnligt for 
børnene og er noget vi har taget med os videre frem.   

  

Tiltag:  

Inddeling i mindre grupper  

Vi har forsøgt at inddele i mindre grupper, idet vores oplevelse har været at det giver mere 
overskuelighed.  

  
Blandt andet har vi i sommerperioden haft en lille gruppe der er taget afsted lidt før eller efter de andre 
om morgenen, for at skabe mere ro og rum for overblik og nærvær. Det har umiddelbart haft en gavnlig 
effekt, både for den lille gruppe, og for de børn, som blev tilbage.   

  

Evaluering  

Efter en tid var det dog tydeligt at gruppen var for “snæver”, forstået på den måde at det blev svært at 
“hvile” i den mindre gruppe og opnå den ro, der ellers var brug for. Fokus var på at være i den anden 
gruppe/ sammen med de andre.  

Efterfølgende har vi derfor ændret på dette, og vi er igen, som udgangspunkt, gået som samlet flok. Når 
vi ser det hensigtsmæssigt, kan en lille gruppe børn fx gå i forvejen hjem og fx tænde et bål, når de 
trænger til det, ligesom vi helt naturligt fordeler os i små grupperinger ude på turen, alt efter interesse 
og behov.  

  

Nyt tiltag  

For de børn, som har brug for mere overskuelig struktur eller en pause fra mange stimuli, har det nye 
tiltag været, at arbejde med at kunne trække sig omkring hyggesysler, en bog, lidt nærvær og tæt 
kropskontakt, fx i form af “klappe-banke ryg”, kram, hygge, fællesopmærksomhed med en voksen, og 
det, at blive opmærksom på roen/mærke sig selv/“komme hjem” i kroppen.  

Vi forsøger at skærpe opmærksomheden omkring det, kroppen fortæller/gør, ved at sætte ord på 
sammen og mærke efter hvad der er brug for.  

  

Opsamlet   

Vores opdagelse har været, at det i denne sammenhæng, var bedre at mærke efter hvornår det var tid til 
små pauser fra gruppen, frem for at dele op i specifikke mindre grupper. Dvs at arbejde med at være 
“indre styret”, få hjælp til at mærke sig selv, og hvornår der er behov for ro og for at trække sig, fremfor 
“ydre styret” hvor vi forsøgte at give dette i form at en bestemt mindre gruppe som vi voksne 
definerede.   

Dette fokus er et område vi stadig fremadrettet vil arbejde med, og som vi oplever at hele børnegruppen 
har glæde af.   

At blive opmærksom hvilke signaler og tanker der kommer indefra og sætte ord på. Fx brug for ro/ pause 
ol., så børnene med tiden selv får et redskab til at kunne mærke efter og hermed rammesætte 
hensigtsmæssigt for sig selv ( fx - nu kører det vist for hurtigt i “kasketten”/kroppen, nu trænger jeg lige 
til lidt ro! Hygge under en busk/ kigge i en bog/ snitte/blive “klappet”/krammet af en voksen…)  

En anden opdagelse har været, at det fungerer bedst med vekselvirkende intervaller af henholdsvis fri 
leg >< tæt voksenkontakt/ styring><fri leg. Aktivitet>< ro.  

  

  



Bilag 3: 

Eksempel på skabelse af historie sammen: 

Pædagog ved samling der har en talepind i hånden: 
“Nu skal vi lave en historie sammen. Nu siger jeg: Der var engang, og så kan man række fingeren 
op, hvis man har en ide til, hvad der var en gang. Så får man talepinden og kan give den videre 
til en der har hånden op, når jeg stiller næste spørgsmål. 

Pædagog giver talepind til barn 1 
Barn 1: “Der var engang en sten” 

Pædagog genfortæller: 
Der var engang en sten, og stenen hed…hvad hed stenen? Så kan man prøve at række fingeren 
op” 

5 børn rækker hånden op. 

Barn 1 giver talepinden videre til barn 2, der har hånden op 

Barn 2: “Øm, han hed Bob” 

Børnene rundt omkring fniser og synes, det er sjovt  

Pædagog: God ide, der var en gang en sten, der hed Bob og han boede…Hvor boede han.” 

8 børn rækker nu fingeren op og barn 2 giver pinden videre. 

Sådan fortsætter vi indtil vi til sidst har skabt en historie sammen 

“Der var engang en sten, der hed Bob, der boede på stranden. Bob elskede is og kulde og der var 
et hus på stranden, hvori der var is. En is ville Bob gerne have. Men i huset var der også et 
monster, som ikke ville dele is fra huset. Men Bob havde en medhjælper, der sagde til Bob: “Du 
skal bare spørge, om du må få en is”. Det gjorde Bob og Bob måtte gerne få en is. 

Pædagog til børn: 
“Tak for en god historie som I alle var med til at skabe. Man skal nemlig bare altid spørge om 
man må få noget, hvis man gerne vil. Og hvis nogle i børnehaven nogensinde glemmer det, kan 
man lige hjælpe hinanden med at huske på det. 



Bilag 4: 

Læringsmiljø 

Vores mål er, at børnene kaster sig ud i at undersøge og udforske verden og herigennem lærer og udvikler 
sig. At de oplever sig selv som selvstændige, ligeværdige individer, der indgår i et forpligtende fællesskab.  
I den bestræbelse er det vores opgave at sætte let overskuelige og trygge rammer for børnene, enkle og 
klare regler. Her skal være godt at være for alle. Det skaber den bedste grobund for læring. 

Rammer og fleksibilitet 
Et godt læringsmiljø kræver klare og overskuelige rammer, men samtidig mulighed for fleksibilitet til at kunne 
justere sig, så rammerne passer til de børn og det “ nu” vi står i, så vi kan skabe de rette rum og ressourcer 
for udvikling. Og at kunne skabe rum for både “det vilde og det stille”. 

Som voksne sørger vi for at skabe rum for læring og udfoldelse, når vi tilrettelægger dagens ture. Det gør 
vi ved at sørge for at færdes i et terræn, hvor børnene kan finde udfoldelsesmuligheder og fordybelse, 
med blik for det niveau, hvor børnene udviklingsmæssigt er, og med udgangspunkt og afsæt i det, der 
fanger børnenes interesse -  herfra udvide. Er der legemuligheder og krat, kriblekrableliv? Eller måske 
kender vi som voksne et sted, hvor vi kan holde øje på præstekraven, se dens sjove ageren, og se om vi kan 
finde hvor den har lagt sine æg 

Vi tager afsæt i de input børnene kommer med, når vi planlægger dagens tur, ønsker og ideer. Men vi 
udvider også. Som voksne har vi en mer-viden. Måske vil børnene gerne hen til det legested, de elsker og 
kender. Men vi ved, som voksne, at netop nu, i søen lidt herfra, har frøen måske lagt æg - og det kunne 
være spændende at studere. 

Nogle børn vil måske gerne lave perler af pinde. Så derfor tager vi på tur til det sted, hvor vi ved, der 
vokser hyld eller pil, som vi kan bruge til at lave perler eller buer af. Vi snakker om det sammen børnene, 
ved morgenens samling, som hver dag danner læringsrum i Naturbørnehaven. 

(Eks. Fx at vi kender præstekravens adfærd  (evt. Billede) og ved, hvor vi skal kigge efter æggene/ 
haletudserne eller andet. Den mer-viden gør, at vi kan tænde børnenes nysgerrighed og herfra udvide.) 

Også årstiderne spiller ind som ramme og er bestemmende i forhold til læringsrum og udfoldelse af 
aktiviteter, og hver årstid og hver placering har sit læringsfokus. 

Spontanitet og Nysgerrighed 

For et godt læringsmiljø er det vigtigt at give plads til den frie leg, og til at følge glæden og lysten. 
Spontanitet og nysgerrighed kan føre nye veje, når børnene er frie til at prøve sig af, 

Aktiviteter i naturen udspringer ofte af opfindsomhed, lyst og nysgerrighed. Det giver optimale betingelser 
for udvikling og læring. Alle børn får mulighed for at bruge deres krop, evner og fantasi. De får mulighed 
for at øve sig på at mestre noget, de selv har udvalgt blandt de mange muligheder, der omgiver dem. Vi 
prøver tingene af og bliver bedre.  

Metodetilgang og relation 

Når vi arbejder med gode læringsmiljøer, er det utroligt vigtigt hvilken tilgang vi har til barnet, og at vi 
som voksne tager ansvar for barnets læring. 

Som metode arbejder vi med ICDP, som grundlæggende baserer sig på vores tilgang til hinanden og som 
bygger på barnets iboende ressourcer.  ICDP er en samspilsform, der bygger på anerkendelse af barnet, på 
en måde hvor man som voksen tager ansvar for samspillet og relationen, idet en relation jo ikke kan ses 
isoleret, men netop bygger på et samspil, som vi voksne må tage ansvar for.   

Sprog og kommunikation 

Dialog og kommunikation med børnene er vigtigt for læringsmiljøet. Gennem sproget støtter vi og guider 
børnenes fokus og læring. Fra at snakke om, hvad vi oplever i naturen, dialog med udgangspunkt i bøger, 
til hjælp med at få legen til at fungere, videreudvikle og fastholde en leg, eller løse indbyrdes 
uoverensstemmelser. Vi tager udgangspunkt i, hvad børnene er optaget af.   



Vejledning via sprog, gode Samspilsformer og ansvar 

I arbejdet med ICDP som pædagogisk tilgang, sætter vi krav om alderssvarende ansvar, og om at  alle 
indgår i et forpligtende fællesskab, i respekt for den enkelte, og for at vi alle er ligeværdige, men 
forskellige med forskellige behov. Vi forsøger i disse krav – i balancen mellem individualitet og fællesskab – 
at være børnenes vejledere og trygge base.   

Et alderssvarende ansvar kunne være rygsækken – har jeg min madkasse og drikkedunk i rygsækken - at 
tage sko eller trøje på selv, at øve sig i at sige fra, hvis nogen overskrider ens grænser, så de andre véd, at 
man ikke kan lide det osv. Dvs. øve sig i at tage ansvar i stedet for at fralægge sig ansvaret.   

Fx ” Jeg kan ikke lide når du..” /”Jeg vil ikke have at..” I stedet for fx ” det er din skyld/du driller/
skubber” osv. Eller: ”jeg har brug for hjælp” i stedet for ”jeg kan ikke” mv. Det hele naturligvis indenfor 
børnenes personlige udviklingsområde og med voksenvejledning.  Eksemplerne er mange og mangeartede, 
og indenfor mange læringsområder.  Vi vejleder og hjælper børnene. 

Bilag B 
  
Den psykiske sundhed  

Sundhed handler om trivsel, tryghed og gode rammer for at føle sig betydningsfuld. At føle sig set og hørt 
og anerkendt og forstået. At være med i et fællesskab som man er med- og modspiller i og får oplevelser 
som giver læring i kompetencer om social adfærd. Trivsel er et af de begreber som bliver brugt meget i 
den pædagogiske verden. Trivsel er også ̊ et bredt begreb. Det er individuelt fra menneske til menneske, 
hvad der er god trivsel. Derfor er det vigtigt at sørge for at den pædagogiske dagsorden er flytbar og i 
bevægelse alt efter de behov, der opstår i børneflokken. Trivsel skal tilgodese og regler og rammer skal 
flyttes der efter. Den psykiske sundhed kommer på denne måde i fokus og bliver en vigtig del af 
børnehavens hverdag.  

Den fysiske sundhed  

Sundhed handler om kroppen og de muligheder vi har for at udfolde os. Også de muligheder vores krop er 
udstyret med, er vigtige for at vi føler os fysiske godt tilpas. Rammerne er en vigtig faktor i denne 
udfoldelse. Hvilke muligheder giver de og hvilke begrænsninger giver de.   

I Naturbørnehaven er vi meget ude og derfor er rammerne for udfoldelse meget stor. Dvs. Der er meget 
plads til at løbe, klatre og lege i sand, save, snitte og hamre. Vi gar ̊ meget pa ̊ tur som giver fysiske 
udfordringer. Klatre pa ̊ sten, skrænter og bakker giver en god kondition og en fysisk udholdenhed. En 
krop, som får lov at udfolde sig og prøve grænser af, giver gode muligheder for at bygge muskler og 
knogler op og det giver en god krop og være i.  

  

Kroppen skal have benzin! Mad og vand er to vigtige ting, som spiller ind, for udholdenhed og udfoldelse. 
Vores madpakke er guld for en lille krop, som både skal vokse, men også ̊ udholde de udfordringer som 
hverdagen giver. Børn leger og vil altid være nysgerrige og udforskende. De har planer om at blive dus 
med livet og lære det som dukker op. De sætter ord pa ̊ og giver deres besyv med og er videbegærlige. 
For at kunne være med i alle disse af livets store processer, er det vigtigt at føle sig mæt. Mæthed 
kommer af god mad. Her i Danmark, spiser vi meget rugbrød. Vi tror pa ̊ at det mørke brød gør os mætte i 
længere tid og at det er sundt for kroppens muskler og celler at fa ̊ langsomme kulhydrater. Når man 
måler blodsukker, er det de langsomme kulhydrater som lægger en god bund for vores følelse af mæthed. 



Mørkt brød, grove grøntsager, nødder, æg og frugt er vigtig for et stabilt blodsukker. Et stabilt blodsukker 
gør os rolige i kroppen, vi bliver ikke forstyrret af at føle sult eller bliver over-aktive af for hurtige 
kulhydrater som sukker, slik, kage, saft osv.  

Når man ønsker for sit barn at have muligheder som de rammer en naturbørnehave kan give, er det vigtigt 
at prioritere en god madpakke uden sukker, men med en masse sundt brød, grønsager og andre ting som 
høre de sunde madvarer til.  

En drikkedunk med rent vand er det allerbedste man kan ønske sig når man er rigtigt tørstig. Det er godt 
at fa ̊ stillet tørsten efter en god leg eller en bjergbestigning i Molsbjerge. Saft, the eller andet giver ikke 
den samme følelse af at fa ̊ slukket tørsten.  

  
  
  



Her kan i se, hvad vi går og laver, på sådan en dejlig solskinsdag, ved 
stranden. Vi har det dejligt!☀🙏🦀  Graver dybe huller, laver installationer 
med sten, fanger tanglopper og krabber, bliver lidt våde og får sand i 
madkasserne!😳😱👎 

 

 

En soppetur, madpakker i skyggen og træklatring! Vi har leget i det gamle 
!pizzaria”, spist kirsebær fra det store gyngetræ, hørt historier om en 
meget fræk dreng, en lille blomsterfe, og to mus der bygger en raket, for 
at finde ud af, om månen er lavet af ost eller sten!☀☀☀🙏 

 

 

Lige et par billeder fra i torsdags (Skt. hans). Børnenes udsagn om, hvad 
der af og til kan være lidt træls i børnehaven, blev noteret på ryggen af 
den fæle heks, og derefter brændt på bålet. Og vupti! Væk er alle 
unoderne. Hvor svært kan det være!😂😇🔥 "

Vi holder øje med Præstekraven. Nu er der tre æg. Hvor er mon det 
fjerde?🤔  vi ku#"ikke lige lade være med at dyppe tæerne. Ah, det var 
dejligt!🙏  Fralandsvinden tog Eigils kasket, som hurtigt tog kursen mod 
Ebeltoft.😞  En sød badedame (måske en havfrue) svømmede ud og 
reddede den!👍 Men som Eigil sagde: Bare rolig! Vi kender nogen i 
Ebeltoft. Måske kan de kigge efter den!🤪🤪 

Hav nu en rigtig dejlig weekend!☀☔🦀 

 

 

Ugen der gik i Naturbørnehaven! Dejlige timer ved stranden! Leg med 
sand og sten. Frokost under læsejl i støvregn. Gemmeleg i sivene. 
Morten fortæller en historie på bænken. Besøg ved svanesøen. Vi holder 
øje med den lille Præstekrave, som ligger på 4 æg. Viglæder os til at se 
om de er klækket på mandag, når vi tager hul på en ny uge! Rigtig god 
weekend!☀😊🦀🙏 

 

 

En solskinsdag i Naturbørnehaven!☀  Velkommen til Vega, Ebba og Milo 
(Milo var desværre syg, og kom derfor ikke)😞  En dejlig dag ved 



stranden. Vi har kastet sten i vandet fra badebroen og blev en lille smule 
våde. Et par solhatte røg også i vandet!😳  Der er så mange flotte sten, 
som man kan male på og ta#"med hjem. ( Nogle børn havde en meget 
tung rygsæk, at slæbe op af bakken)!😂😂 

 

 

Første dag ved stranden! Hvor har vi nydt det. Mindst en million sten er 
blevet kastet i vandet! (Der erheldigvis nok at ta#"af😊 ) Vi har haft besøg 
af Ebba og Milo, som snart starter i Naturbørnehaven. Tak for besøget. Vi 
glæder os til at lære jer at kende.😊👍 Vi har fået indrettet os rigtig godt 
omkring skurvognene, og foran os venter nu en dejlig sommer ved 
stranden i




Fuglsø!☀🦀🌸🦐  Ha#"en dejlig weekend, allesammen!😊☀ 

 

Bumletoget kører til Nordpolen så vi kan stå på ski 😄😍 

 

Vi nyder de sidste dage i Daaleren!🥰  Vores samlingssted under det 
grønne tag.🌳  De mange mange oplevelser, på vores ture i terrænet. I 
dag så vi en !mega monstersnog” Et firben, flankeret af en lille blomst. De 
spirende Padderokker og meget mere!🐝🦎  Fra på fredag, er det helt 
andre og nye oplevelser, der venter os!☀ 

 

 

Frokost i det gule.☀ Kig godt efter, der gemmer sig to tigre i græsset! Der 
bliver leget !far, mor og børn” Bygget muldvarpehuse, plukket 
mælkebøtter i tusindvis osv osv. Rigtig god og lang weekend!☀🐞🔥🐜
🐜🐜🐜🐜🐜🐜 "






 

Vi har et bageri i to etager. Wilfred og Lasse leverer ingredienser til 
underste etage. (Sand)! Der bliver boret kighuller mellem rødderne, så 
man kan sige hej til hinanden!😳  nogle klatrer i træer, andre tager en 
slapper i solen!☀ Ja, vi keder os aldrig!🐜🐝☀😊🐞🔥 "



 


Vi nyder de her fårårsdage i fulde drag. Humøret er højt, når vi drager på 
tur og vi glæder os til dagens oplevelser! I dag gik vi til !Fåremarken” 
med en afstikker til Troldhullet. Naturen vågner og børnene sanser det. 
Dagens forårstegn: Vi så 14 citronsommerfugle. Myrer, der har travlt med 
at samle og bygge. Valdemar greb fat i halen på et firben, men den 
undslap!😳  Vi finder og samler kogler, sten, pinde og andre spændende 
ting. I dag smagte vi på den friske skovsyre, som pibler op. Og jo, vi har 
ofte !læs på” når turen går hjem til børnehaven!😊😜👏 

 

 

Endnu en vidunderlig solskinsdag.☀☀☀ I dag var vi i Tinghulen ( og 
omegn) Frokost i solen. Tisning i skovbrynet. På “myresafari” ad ukendte 
stier, og meget mere!☀☀🐞🦎😊🐜🐜🐜   Vi smider flyverdragter og 
uldtrøjer, midt på dagen. Det giver en helt ny bevægelsesfrihed, og vi 
springer rundt som forårskåde unger!☀☀🙏👍😊 

 

 

En af de (måske) sidste lune dage ved stranden for i år.🙏  Der blev kigget 
i fossilbogen fra morgenstunden.👍  der var mange paraglidere i luften i 
dag, og vi fik en snak med en af dem, som var så sød at vise sit udstyr 
frem og svare på 1000 spørgsmål fra børnene, hvoraf det vigtigste 
spørgsmål var !Hvor opbevarer du din madpakke og hvordan spiser du 
den oppe i luften??”😂😂 

 

 



