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Den styrkede pædagogiske læreplans afsnit 1 

 
Indledning: 
 
I dagtilbudsloven er det bestemt, at det skal fremgå af de pædagogiske læreplaner hvilke 
læringsmål, metoder og læringsaktiviteter det enkelte dagtilbud har i forhold til de 6 temaer: 
 

       • Alsidig personlig udvikling 
       • Social udvikling 
       • Kommunikation og sprog 
       • Krop, sanser og bevægelse 

       • Natur, udeliv og science 
       • Kultur, æstetik og fællesskab 
 
I arbejdet med denne pædagogiske læreplan, har vi taget højde for de politikker Slagelse kommune 

har vedtaget og som har indflydelse på den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. 
Vi har skrevet vores pædagogiske læreplaner ud fra de overordnede mål og rammer for de 
Pædagogiske læreplaner, som Center for Børn og Familie, dagtilbud har udarbejdet. 

 

Præsentation af Møllegården:  
 

Møllegårdens værdier: 
Vores hus har en rar og humoristisk atmosfære, som er med til at danne grundlag for en høj faglig 

engageret hverdag.  
• I vores hus møder man varme, humor, empati, åbenhed og gensidig respekt. 
  Den positive atmosfære er vigtig både for os, der arbejder i Møllegården og for vore brugere 
  og samarbejdspartnere. 

• I vores hus har vi tryghed, nærvær og empati og vi drager omsorg for vore børn og familier, 
  samt kolleger 
• Vi ser det enkelte barn, handler og tilstræber at rumme alle. 
• I Møllegården har vi en faglig dygtig personalegruppe, med forskellige kompetencer. 

  På den baggrund udvikler vi til stadighed det pædagogiske arbejde med refleksioner og 
  handlinger på vore observationer. 

 
Overordnet arbejder vi naturligvis ud fra Slagelse kommunes fælles værdier:  

 
Modig: Vi tør gå på arbejde hver dag. 
Tydelig: Vi er ærlige og melder klart ud. 
Med glæde: At gå glad på arbejde hver dag og møde gode kolleger. 

Kompetent: Vi er fagligt dygtige. 
 

Møllegården… et sted hvor børn fra 0-6 år opholder sig meget af 
deres vågne tid, og derfor et sted, hvor der skal være tryghed og rum 
til individuel læring og udvikling… 
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Læring i Møllegården: 
 
I Møllegården sker der dagligt læring for både børn og voksne.  
Vi er børnenes og hinandens aktive med -, mod - og samspillere. 
Børn der trives vil gerne lære. Læring er den proces, der foregår når barnet leger alene og sammen 

med andre børn, samt i relation med voksne. Igennem dagligdagens rutiner og aktiviteter sker 
konstant læring, hvor der tages udgangspunkt i det niveau barnet befinder sig lige nu. 
Iagttagelser og observationer er et af vore vigtigste redskaber, da det løbende danner grundlag for 
vores kendskab til det enkelte barns udvikling, derved kan vi tilrettelægge det pædagogiske arbejde, 

så der er udfordringer til barnet. Iagttagelserne og observationerne foretager vi efter forskellige 
metoder, afhængigt af hvilken viden vi søger. Vi bruger narrativer, TRAS, TRASMO, SPU og 
TOPI.  
 

Læringsmiljøet for børnene, kan vi voksne sikre, ved: 
• at møde barnet, hvor det er og være bevidst om dets kompetencer. 
• at vise interesse og glæde ved arbejdet og emnet. 
• at besidde faglige og personlige kompetencer 

• at være inspirerende, fleksible og nytænkende. 
• at fungere som rollemodeller. 
• at indgå i udviklende legerelationer. 
• at udvise empati og skabe miljøer, der sikrer børnenes erfaringer. 

• at være velforberedte og motiverende i arbejdet med børnene. 
• at vi giver mulighed for udfordringer til forskellige læringsstile. 

         
De 3 læringsrum: 

• 1. Voksenskabt – den voksne går foran barnet 
• 2. Voksenstøttet – den voksne går ved siden af barnet 
• 3. Leg og spontane oplevelser – den voksne går bag ved barnet 

 
Fysiske rammer: 

Børnehaven Møllegården startede 1. november 1988 i den nuværende Nymarkskole. I december 
2000 flyttede vi ind i nyt hus på Rødtjørnevej i Slagelse midtby. Vi var med i hele processen, lige 
fra tegnebrættet til det færdige hus og vi har en institution der på mange måder lever op til de 
forventninger og forestillinger vi havde. 

1. maj 2009 ændrede vi status til Møllegården vuggestue og børnehave, da vi fik en pavillon på 
legepladsen med plads til 2 vuggestuegrupper. 1. januar 2011 tog vi vores nye tilbygning i brug, så 
nu er vuggestuen en integreret del af Møllegården. 
 

Geografisk ligger vi tæt ved en kolonihaveforening, midt imellem socialt boligbyggeri, 
parcelhusområde og andelsboligkvarterer. 
Vi er tæt på bymidtens muligheder, biblioteket, teatret, bylivet og vi har gode trafikforbindelser til 
skov og strand, grønne områder og øvrige kulturelle oplevelser. 

I nærområdet er der gode indkøbsmuligheder, som vi gør brug af i det pædagogiske arbejde. 
 
Vuggestuen består af 2 stuer med fælles legerum, badeværelse og garderobe, samt krybberum. 
 

Børnehaven er opdelt med 2 stuer i hver ende af huset, og de bliver forbundet med et stort 
fællesrum/køkken, som er et fast mødested morgen og aften ved åbne/lukketid, og det bliver brugt 
hele dagen af børn, der leger. 
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Derudover har vi værksted, soverum/rytmiksal, mindre lokaler og et puderum, der kan åbnes ud 
mod fællesrummet. 
 
Vores uderum er en stor legeplads med græsplæne, sandkasse med legehuse, gynger, klatrestativ, 

karruseller, multihus, multibane, bålplads, skov, kælkebakke og mooncarbane, i forbindelse med 
tilbygningen er uderummet blevet udvidet med legeredskaber målrettet vuggestuebørn. 
 

Personalegruppen: 

Personalet er sammensat af erfarne og nyere uddannede pædagoger (14), 1 pædagogisk assistent, 5 
medhjælpere, 1 studerende samt 1 i seniorjob. Desuden har vi løbende personer i løntilskud og i 
andre praktikker. 
Pædagogerne dygtiggør sig fagligt bl.a. ved at deltage i Slagelse kommunes projekter og de tilbud 

der er omkring uddannelse. Vi er praktikinstitution for pædagogstuderende og PA-elever. 
 

Børnegruppen: 
Vi tilbyder plads til 27 vuggestuebørn og 89 børnehavebørn. 

Gruppen af børn er bredt sammensat, bl.a. har vi p.t. 21 % børn af anden etnisk baggrund end 
dansk, og vi har en del børn med særlige behov. Vores børn kommer fra forskellige boligmæssige 
områder og med meget forskellige sociale og familiære baggrunde.  
 

Daglig trivsel - sådan gør vi: 
Med afsæt i vores grundlæggende værdier, anser vi det enkelte barn som unikt, og vi sikrer, at der 
er et godt børnemiljø ved en forudsigelig og tryg hverdag. Vi anerkender barnet og barnets familie 
og giver alle børn ens muligheder, trods forskellige forudsætninger. 

Denne måde at arbejde på afspejler stor tryghed hos børn og forældre. Gennem den tætte kontakt 
med barnet og forældrene, kan stuens personale sikre en stadig udvikling og læring, og kan komme 
eventuelle problemstillinger i forkøbet.  
 

Møllegården er opdelt med 2 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. De tre af 
børnehavegrupperne er for de 3-5 årige, og den sidste er for førskolebørn, hvor vi er målrettede i 
forhold til skolestart og til Slagelse kommunes brobygningskanon m.m. 
 

Vuggestuen: 
Møllegårdens vuggestue består af 2 stuer: Mariehøns og Brumbasser, med henholdsvis 12 og 15 
børn. I barnets vuggestuetid er det tilknyttet samme stue indtil det er 2,11 år. 
 

I vuggestuen tager vi udgangspunkt i barnet, hvor vores primære opgaver er, at skabe tryghed og 
tillid via gentagelser i det daglige pædagogiske arbejde. Ligeledes vægter vi forældresamarbejdet 
højt og tilstræber en daglig dialog mellem forældre og stuens personale. 
 

Vi har fokus på det enkelte barns styrker og svagheder og tilrettelægger aktiviteter ud fra dette.  
Det enkelte barn skal kunne mærke sine egne og andres grænser, samt kunne lære at sige fra og på 
samme tid indgå socialt i et større fællesskab. 
 

Børnene styrkes i deres identitetsdannelse ved at blive mødt af anerkendende voksne, som udviser 
respekt og omsorg for det enkelte barns følelser. 
 
Aktiviteter: Daglige rutiner sker i læringsrum med rummelige og anerkendende voksne, som guider 

det enkelte barn til eksempelvis påklædning, oprydning, uddeling af madpakker og deltagelse i 
samling. 
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Personalet er opmærksomme på eget nærvær for dagligt at skabe dynamiske læringsrum. 
 
Det enkelte barn skal udfordres på dets eget niveau og skal have succesoplevelser. Derfor har vi 
blandt andet en miniklub, som er for vuggestuens ældste børn. Her bliver der lavet alderssvarende 

aktiviteter, og der brobygges til børnehaven Vi har ligeledes udarbejdet et årshjul med 
udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. 
 

De tre børnehavegrupper: 

Det har stor værdi for barnets udvikling, at vi i den pædagogiske planlægning er målrettede i 
forhold til aldersgruppen på den enkelte stue. 
 
I forhold til den daglige læring, har de tre børnehavegrupper meget tæt samarbejde omkring 

læreplanstemaerne. Pædagogerne på stuerne skiftes til at udarbejde og evaluere et læreplanstema pr. 
stue pr. år. På denne måde kommer vi vidt omkring i forhold til temaerne, samt at samarbejdet på de 
tre stuer er tæt, og vi er gode til at bruge hinandens ressourcer og kompetencer. 
Vi oplever, at børnene får god tid til fordybelse i de enkelte temaer. I perioder arbejder vi på tværs 

af stuerne, specielt for de kommende Valmuer, så de kender hinanden, inden de starter sammen på 
Valmuestuen. De er også jævnligt på besøg på Valmuestuen = brobygning. 

 
I hverdagen foregår der daglig læring, der stimulerer børnenes udvikling og nysgerrighed, f.eks. 

rytmik, teater, sund levevis, sproglig opmærksomhed, ture ud af huset, spil, værkstedsaktiviteter og 
fri leg. Vi arbejder med de traditioner der følger kalenderåret. I perioder arbejdes der med relevante 
temaer, hvor børnene har mulighed for at være eksperimenterende og tilegne læring. 
I dagligdagen giver vi børnene medansvar for det, de kan honorere. Det kan være at lave rullebord 

til frokost, dele madpakker ud og gå forrest på ture og holde styr på egne ting. 
 

Storebørnsstuen: Valmuerne  
I august starter de børn, vi forventer, der skal i skole året efter, på Valmuestuen. 

Her arbejdes der med skoleforberedende aktiviteter, hvor børnene får kendskab til de arbejdsformer, 
der arbejdes med i skolen. Vi arbejder en del med projektarbejde, hvor vi over en længere periode 
fordyber os i et tema som børnene viser interesse for. Vi laver en fast ugeplan, hvor vi veksler 
mellem ture ud af huset og hjemmedage.  

 
På hjemmedagene arbejder vi med vores projekter og følge Slagelse kommunes brobygningskanon 
mellem dagtilbud og skole. Der er tre temaforløb fordelt over året; Krible krable, Min fantastiske 
krop og Villads fra Valby. Børnene skal gennemgå disse temaer inden skolestart. Dette er for at 

give alle børn genkendelige erfaringer med, i børnehaveklassen.  
Derudover blive der arbejdet med begrebslære, tal, bogstaver og rim og remser. Det enkelte barn 
trænes/øves i at kunne modtage en kollektiv besked og derefter løse opgaven. 
 

Vi tager udgangspunkt i gruppen og arbejder ud fra de gode ressourcer, børnene har med sig fra de 
tidligere stuer, samt i barnets egne personlige kompetencer og potentialer. 
 
Samarbejdet mellem os og skolerne formidles via brobygningsskemaer, der udfyldes i fællesskab af 

personalet og forældrene samt brobygningssamtaler. 
 
Vores år afsluttes med en overnatning i børnehaven samt en tur i Odense Zoo. 
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I barnets tid i Møllegården samler vi indhold til ”Barnets bog” i denne mappe kan være tegninger, 
billeder fra oplevelser, interviewark, fødselsdagsbilleder og meget andet spændende, som de får 
med sig i rygsækken til skolen. 
 

Sprogvurderinger: 
Vi sprogvurderer alle børn med TRAS-materialet og indstiller barnet til talepædagog, hvis der er 
behov for dette. Ved forældresamtaler bliver forældrene delagtiggjort i deres barns status ifølge 
TRAS. 

 

TOPI: 
Vi anvender i arbejdet omkring trivsel nogle fælles elektroniske trivselsskemaer. Trivselsskemaerne 
er et arbejdsredskab til de pædagoger, som er tæt på barnet i hverdagen. 

Målet er, at vi hurtigt finder frem til, hvad vi og forældrene kan gøre, så barnet igen får en god, tryg 
og udviklende hverdag. 
Skemaerne bliver brugt to gange om året. Første gang i september og anden gang i marts.  
Vi ønsker altid en tæt dialog og et tæt samarbejde med forældrene. Det gælder også i vores arbejde 

med trivselsskemaerne. Vi vil desuden opfordre forældre til altid at kontakte os, hvis de er 
bekymrede for deres barns trivsel. 
Forældre er til enhver tid velkomne til at stille spørgsmål til brugen af trivselsskemaerne til 
personalet. 

Arbejdet med trivselsskemaerne kan bidrage med vigtig viden i overgangen fra børnehave til skole.  
Før barnet skal starte i skole, vil forældre blive bedt om at give deres samtykke (underskrift) til, at 
børnehaven må give relevante oplysninger om deres barns trivsel videre til skolen. 
 

Medbestemmelse: 
Når børnene bliver taget med på råd af de voksne, er det ofte almindelige dagligdags ting, de må 
tage stilling til, f.eks. hvilken sang der skal synges eller hvilken bog der skal læses. Der er gode 
dialoger om, hvem der bestemmer i hvilke sammenhænge. På denne måde får børnene også en vis 

forståelse for demokrati. 

 

Fællesskab: 
I løbet af året har vi fælles arrangementer, hvor hele Møllegården deltager, f.eks. fastelavn, 

teaterforestillinger, Møllegårdens fødselsdag, sommerfest, adventssamlinger, fællessang, børnenes 
egne optrædener og udstillinger. 
Vi prioriterer disse arrangementer for at give børnene et tilhørsforhold og en oplevelse af 
fællesskab. 

I perioder i løbet af året opdeler vi børnene på tværs af Møllegården i forskellige grupper efter 
alder, udvikling og køn. Der vil være målrettede aktiviteter, temaer og ture ud af huset, der 
tilgodeser alle børn i Møllegården.  
 

Forældrebestyrelsen:  
På bestyrelsesmødets dagsorden er de pædagogiske læreplaner et fast punkt. Her vil de blive 
orienteret om status på udarbejdelsen og senere i løbet året vil de blive informeret om 
implementeringen, dokumentationen og evalueringen. 
Alle referater fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige på en opslagstavle i børnehaven og på 

hjemmesiden så alle forældre har mulighed for at holde sig ajour. 
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Børnemiljøvurdering: 
I forhold til børnemiljøet har vi under hvert tema valgt nogle fokuspunkter at arbejde og evaluere 
på, velvidende at vi under hvert tema kunne analysere meget bredere på børneperspektivet. 

 

Tema 1 – Alsidig personlig udvikling 
Vi vil via praksisfortællinger og samtale tolke tegn på udvikling af børnenes kompetencer i 
praktiske pædagogiske forløb. Sker der en læring i forhold til udvalgte emner, vi vælger at arbejde 

med og en begejstring, interesse og tilfredshed fra barnets side? (psykisk børnemiljø)   
 

Tema 2 – Social udvikling 
Via praksisfortællinger og samtale vil vi vurdere, om vi skønner en udvikling i børnenes måde at 

begå sig på blandt andre børn og voksne. Vi vil snakke med børnene om, hvordan man begår sig, 
siger nej på en pæn måde, hjælper hinanden, om de har venner m.m. Vi vil opstille lege og 
aktiviteter, der kræver samarbejde og følge udviklingen. Vi vil vurdere, om vi ser en udvikling i 
trivslen blandt børnene. (psykisk børnemiljø) 

 

Tema 3 – Kommunikation og sprog 
Billeder, praksisfortællinger og samtale skal være med til at vurdere, om barnet føler glæde og 
interesse ved sproglege, dramalege, sange og historier. (psykisk børnemiljø) 

 

Tema 4 – Krop, sanser og bevægelse 
Vi vil præsentere børnene for forskellige muligheder for fysisk udfoldelse på legepladsen, ture og i 
selve børnehaven. Dyrker de bevægelse på egen hånd, og hvor foretrækker de at opholde sig i 

vildere lege. Vi vil gennem praksisfortællinger, samtaler og billeder analysere på børnenes ønsker, 
behov og på, om de udviser glæde ved bevægelse. (Fysisk og psykisk børnemiljø) 
 

Tema 5 – Natur, udeliv og science 

Billeder, praksisfortællinger og samtaler skal fortælle os om børnenes interesse, glæde og 
nysgerrighed på naturen. Vi skal på opdagelse i naturen og bl.a. opleve udviklingen fra larve til 
sommerfugl. Ønsker børnene svar på opdagelser i naturen, undersøger vi det sammen med dem. 
(fysisk og æstetisk børnemiljø) 

 

Tema 6 – Kultur, æstetik og fællesskab 
Børnene skal udfolde sig kreativt og være medskabere af produkter som billeder, fastelavnsmasker 
m.m. Hvilke ideer og ønsker har børnene til en evt. ny udsmykning i huset. Vi vil observere, om 

børnene f.eks. udviser tilfredshed, glæde, tryghed og bedre leg ved ny udsmykning eller andre 
ændringer i institutionen udseende. Samtidig vil vi holde fast i husets traditioner, hvilket vi oplever 
glæde ved blandt de fleste børn. (æstetisk og psykisk børnemiljø)  

 

Inklusion i Møllegården 
På baggrund af den mere komplekse og øgede arbejdsmængde vi har oplevet gennem de senere år i 
institutionen, valgte vi at lave en strukturændring, som gør at arbejdet med den pædagogiske 
læreplan er mere specifik og målrettet den børnegruppe, vi har på stuen. Der bliver mere tid til 

fordybelse og inddragelsen af det enkelte barn, når vi ”kun” skal rumme en specifik aldersgruppe. 
 
Alle personaler har skiftevis været på temadage eller uddannelse, hvor vi er blevet introducerede i 
begrebet inklusion. 
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Anerkendelsen af det enkelte barn er en forudsætning for arbejdet med barnet og vi skal turde gøre 
forskel på børnene. 
Vi er helt klare på, at det er rammerne omkring barnet, der har betydning for inklusionen. Derfor 
ændrer vi hele tiden den pædagogiske praksis, så den passer med den børnegruppe vi har, da læring 

bedst sker i fællesskab med andre. Hvis barnet ikke er en del af fællesskabet, bliver det ikke 
inkluderet, og det er her, vi som pædagoger har en særlig opgave. 
 
 

I forhold til inklusion har vi specielt fokus på børn med særlige udfordringer: 
      • Børn med mindre fysisk handicap, som kan klare dagligdagen i Møllegården 
      • Børn der er i krise på grund af f.eks. sygdom, dødsfald, skilsmisse og overgreb 
      • Børn der er udsat for omsorgssvigt 

      • Børn med forsinket sproglig og motorisk udvikling 
      • Børn med forsinket intellektuel, emotionel og social udvikling 
      • Børn af anden etnisk baggrund end dansk 
      • Børn af forældre med kronisk sygdom 

      • Børn af misbrugsforældre 
      • Børn der er overvægtige 

• Børn af forældre, der har store udfordringer i forældrerollen 
 

Disse børn kan have følgende kendetegn: 
• Børn der ikke er alderssvarende udviklingsmæssigt 
• Børn der er meget udadrettede  
• Børn der er meget indadvendte 

• Børn der ofte er triste, ængstelige og utrygge 
• Børn som er forvirrede 
• Børn der udelukkende sanser sig selv og deres egne behov 
• Børn med dårlig hygiejne  

• Børn der har en usund levevis 
      • Børn med ikke-hensigtsmæssige relationer til  1) andre børn 

2) deres forældre 
3) Møllegårdens voksne 

 

Vi benytter os af forskellige metoder i forhold til børn med særlige udfordringer: 
• Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 
• TOPI 

• Narrativer, observationer og vurderinger af barnet 
• Aktivt samarbejde med forældrene  
• TRAS og TRASMO-skemaer mm. 
• Fokus skemaer 

 
Under de enkelte temaer vil vi beskrive, hvordan vi vil rumme og arbejde med den forskellighed, 
som børnene repræsenterer. 
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Den styrkede pædagogiske læreplans afsnit 2 
 
 

Tema 1: Alsidig personlig udvikling 
 
 

Mål A:  

Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt liv, trods forskellige forudsætninger. 
I Møllegården skal det pædagogiske personale møde alle børn og familier på en anerkendende, 
empatisk og positiv måde, så barnet føler sig tryg, passet på, lyttet til, forstået og holdt af. Vi vil 

skabe udfordrende og forudsigelige rammer, som tilgodeser det enkelte barn, uanset baggrund. 

 
Hvordan: Barnet tilhører den samme stue i deres vuggestuetid, når de kommer i børnehave tilhører 
de den samme stue de 2 første år, hvorefter de flyttes på Valmuestuen i det sidste år i institutionen. 

På alle stuer møder børnene omsorgsfulde voksne, der har god kontakt til familierne. I dagligdagen 
arbejder vi opdelt i mindre grupper til frugt, rytmik eller ture ud af huset. Desuden arbejder vi i 
perioder aldersopdelt med projektforløb.  
Ved det daglige samvær med børnene, vil vi med en anerkendende indfaldsvinkel tilgodese det 

enkelte barns udvikling, og have fokus specielt på de følelsesmæssige områder. 
 
Hvorfor: Trygge børn der bliver set og hørt, lærer og udvikler sig bedst, og får større selvværd og 
selvtillid i et trygt og forudsigeligt miljø. Et godt forældresamarbejde er et af vore arbejdsredskaber 

til et godt børneliv. Vi tilpasser udfordringerne til alder og udvikling. Der gives mulighed for, at 
venskaber skabes på tværs af stuerne. 
 

 

Mål B:  

Alle børn skal anerkendes som kærlige, nysgerrige og eksperimenterende . 
Børnene skal have tid og ro til at fordybe sig i både leg og planlagte aktiviteter. De skal udfordre sig 
selv og hinanden, samt være i et stimulerende og anerkendende miljø, hvor de kan stille spørgsmål, 

være nysgerrige og undre sig. 
 
Hvordan: Vi vil sætte relevante aktiviteter og lege i gang, der appellerer til børnenes fantasi og 
give dem mulighed for at gøre de ting færdige, de er gået i gang med. Vi tager udgangspunkt i 

børnenes interesser, eks. hvis de er optaget af snegle, orme, brumbasser, så arbejder vi med krible 
krable. Vi skal være nysgerrige voksne, der viser glæde ved udfordringer og giver tid til fordybelse. 
Vi vil udfordre dem intellektuelt på de niveauer de er på, og være aktive og undre os sammen med 
dem, i deres søgen for at få svar på de spørgsmål, de er optagede af. 

 
Hvorfor: Det er vigtigt at fastholde børnenes interesse og nysgerrighed i deres hverdag, for derved 
udvikles deres undren og lyst til læring. 
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Mål C: 

Alle børn skal have mulighed for at udvikle selvindsigt og empati. 
Børnene skal lære at få forståelse for sig selv og sætte egne grænser, samt lære at få forståelse for 

andre og kunne tilsidesætte egne behov. 
 
Hvordan: Ved at være gode rollemodeller der viser respekt og empati overfor børn, forældre og 
kollegaer, vil vi give børnene en forståelse for, hvordan man er sammen med andre mennesker. Vi 

vil give dem troen og forståelsen på sig selv ved at stille krav, de kan honorere og anerkender dem 
for det. 

 Vi indgår i børnenes leg og til tider tilfører legen nye dimensioner og sætter 
rammer for legen. 

 Det enkelte barn bliver set som den unikke personlighed, det er. 
 
Hvorfor: Børn, der færdes i et anerkendende miljø og bliver inkluderet i fællesskabet, udvikler 

empati og selvværd og kan sige fra. 
 

Inklusion af børn med særlige udfordringer: 
Vi har i det daglige øje for det enkelte barns behov og kompetencer samt yder ekstra omsorg. Med 

en anerkendende tilgang, tager dem fysisk i hånden og hjælper dem med de ting, der er svære for 
dem, for derved at inkludere dem i fællesskabet. Vi tager udgangspunkt i barnets stærke sider og har 
fokus på barnets potentialer. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation: 

 
Til børn og forældre:  Til os selv: 

• Stuens dagbog        • TRAS- og TRASMO-skemaer 

• Fotos                               • SPU-test 
• Barnets bog                                           • Fokus-skemaer 
• Forældresamtaler        • Forberedelse til forældresamtaler 
         • Refleksion på personale -og stuemøder 

         . Pixi – evaluering 
         . TOPI 

  

Vores mål er nået, når vi ser: 
- Børn der er glade og nysgerrige 
- Børn der udfordrer sig selv 
- Børn der er stolte og viser glæde ved at gøre ting på egen hånd 

- Børn der udvikler empati og kan yde omsorg 
- Børn der kan sætte egne grænser 
- Børn der føler sig trygge 
- Børn der kan fordybe sig 

- Børn der er en del af fællesskabet 
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Tema 2: Social udvikling: 
 

 

Mål A:  

Alle børn skal have muligheder for at indgå i ligeværdige sociale fællesskaber: 

Børnene i Møllegården skal have mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet og indgå i nære 
relationer til andre. De skal lære at tage hensyn, være åbne og vise respekt for andres kultur og 
baggrund. 
 

Hvordan: Vi inddeler børnene med en fast base, vores institution er stueopdelt, hvor børnene kan 
føle sig som en del af gruppens liv og fællesskab og lære af andre børns kompetencer. Vi arrangerer 
fælles oplevelser for alle børn, f. eks fællessang, adventssamlinger og andre gruppeoplevelser, som 
vil være medvirkende til, at de føle sig som en del af Møllegården. 

Vi er en flerkulturel institution, hvilket indebærer, at både børn og voksne får indblik, viden og 
forståelse for andres måder at leve på. Det er en naturlig del af vores hverdag at tale åbent om tro, 
kultur, mad, beklædning, traditioner og andre forskelligheder. 
 

Hvorfor: Børn, der oplever sig som en del af et nuanceret fællesskab, udvikler i højere grad 
selvværd, selvtillid og empati.  
 
 

Mål B:  

Vi vil skabe miljøer, hvor børn kan opbygge gode venskaber og udvikle sig både socialt og 

fagligt. 
Børnene skal opleve et trygt miljø med voksne, der interesserer sig for deres liv i institutionen og i 

hjemmet. De skal have mulighed for og tid til at fordybe sig i leg og samvær med både børn og 
voksne og lære sociale spilleregler. Vi vil lære børnene, at det er okay at sige fra overfor andre, hvis 
deres personlige grænser overskrides. 
 

Hvordan: Vi vil støtte børnene i at skabe venskaber, også på tværs i Møllegården, bl.a. ved at vi i 
perioder laver køns- og aldersopdelte grupper. Vi vil ”tage barnet ved hånden” og konkret hjælpe 
dem med at kontakte andre, og efter behov være inspirator. Vi vil vise omsorg, være nærværende, 
lytte og støtte op om små og store problemer. Vi vil løbende have dialoger/kommunikation med 

børnene om, hvordan man taler, opfører sig og behandler hinanden, og i personalegruppen vil vi 
selv udvise respekt og empati for hinanden. 
Vi lærer børnene at sige fra og mærke egne grænser ved at: 

 guide barnet når vi kan se, det har det svært 

 guide barnet i konfliktløsning 

 lære barnet at være i centrum 
 

Hvorfor: Hvis man skal skabe gode venskaber, er det meget vigtigt at føle sig tryg og kende de 
gældende sociale spilleregler. Venskaber er medvirkende til, at man finder sin egen identitet og 
giver grobund for trivsel. Børn, der lærer at kunne sige fra og sætte egne grænser, respekteres og får 
større tro på sig selv - selvværd. 
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Mål C: 

Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati: 
Vores børn skal have mulighed for at være medstemmende i hverdagens små demokratiske 
beslutninger, og i det omfang de udviklingsmæssigt er klar til det. De skal lære at være ansvarlige 

overfor hinanden og de opgaver, de stilles overfor. 
 
Hvordan: Gennem hverdagens gøremål, vil vi give børnene mulighed for at bestemme nogle få 
overskuelige ting, der vedrører deres liv i Møllegården, f.eks., valg af mad til ”maddage”, hvad de 

vil lege med og hvilken historie de vil høre, det giver også indblik i de demokratiske spilleregler. Vi 
vil give børnene medansvar i forhold til at passe på legetøj og personlige ting, samt give dem ansvar 
for hinanden, f. eks når vi færdes i trafikken. 
 

Hvorfor: Vi lever i et demokratisk samfund, hvor der stilles store krav til individet, om at være 
deltagende, medbestemmende og stille sig kritisk overfor politiske beslutninger. 
 

Inklusion af børn med særlige udfordringer: 

I det daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på, at barnet indgår i en aktivitet med få børn og tæt 
voksenkontakt, det kan være på en tur. Vi fremhæver det enkelte barns potentiale og støtter 
venskaber f.eks. ved at sætte lege i gang. Vi hjælper barnet med at forstå de sociale spilleregler ved 
at være nærværende, anerkendende og give ros. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation: 

 
Til børn og forældre:  Til os selv: 
• Stuens dagbog   • TRAS- og TRASMO-skemaer 
• Fotos   • Refleksioner på personalemøder og stuemøder 

• Barnets bog   • SPU-test 
• Forældresamtaler  • Reflekterende billeddokumentation 

• Forberedelse til forældresamtaler 
• Pixi – evaluering 

• Fokus – skemaer 
. TOPI  

    
 

 
 

Vores mål er nået, når vi ser: 
- Børn der kan skabe venskaber 
- Børn der udvikler evnen til at håndtere konflikter  

- Børn der udviser hjælpsomhed og tager hensyn 
- Børn der deltager i demokratiske beslutninger 
- Børn der er en del af fællesskabet 
- Børn der er trygge, glade og deltagende 

- Børn der viser respekt og kan tage ansvar 
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Tema 3: Kommunikation og sprog: 
 

 

Mål A:  

Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog, ordforråd og begrebsforståelse gennem 

hverdagens aktiviteter. 
Børnene skal opleve et nuanceret og rigt sprog med tydelige og anerkendende voksne som gode 
sprogmodeller. 

 
Hvordan: I alle hverdagens daglige gøremål vil vi have fokus på børnenes sproglige udvikling, 
f.eks. i garderoben, ved borddækning og ved samtaler. Vi vil tage de emner op, som børnene er 
optagede af, lytte til dem og stille uddybende spørgsmål, der skærper deres evne til selv at 

reflektere. Til samling og ved frugttid vil vi skærpe børnenes sproglige opmærksomhed med 
planlagte aktiviteter f.eks. højtlæsning, rim og remser, samt sproglege. Ligeledes samtaler vi over 
madpakken. Dette vil foregå i små og store grupper. Vi vil have et bredt udvalg af spil, legetøj og 
bøger, der står frit tilgængeligt til inspiration for børnene. 

 Til samling giver vi børnene mulighed for at stå frem og fortælle. 

 Vi laver sproglege, der styrker auditiv og visuel hukommelse. 

 Vi arbejder med læseleg, dialogisk oplæsning 

 
Hvorfor: Sproget er en af de vigtigste forudsætninger for at kunne kommunikere med omverdenen, 
danne venskaber og løse konflikter. Børn med et nuanceret sprog kan give udtryk for egne 
meninger, følelser og tanker. Gode sprogegenskaber giver gode betingelser til et højt selvværd. 

 

 

Mål B: 

Barnet skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig på mange forskellige 

måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler: 
Børnene skal have mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer og udvikle deres 
verbale og kropslige udtryk, samt støttes i kendskabet til skriftsproget. 
 

Hvordan: I løbet af året vil børnene stifte bekendtskab med forskellige genrer af både sproglige og 
kropslige udtryk. Vi vil danse, synge, og lege med rim og remser, lave cirkus og dramatisere om 
emner og følelser, børnene kender til. Vi arbejder bevidst på at gøre børnene nysgerrige på tale og 
skriftsprog ved at lege med tal og bogstaver. 

I vuggestuen giver vi børnene synsindtryk, som f. eks, udklip og familiehuse, hvilket giver børnene 
mulighed for at udtrykke sig og lære nye ord. 
I børnehaven har vi udklip af bogstaver, tal og børnenes navne, hvilket giver mange gode samtaler i 
løbet af dagen. Børnene ser, at de voksne bruger IT. Børnene er med til at google efter oplysninger, 

hvis spontane spørgsmål opstår.  
 
På Valmuestuen arbejder vi med skoleparathed, børnene får opgaver, der støtter de udfordringer, de 
vil møde i skolen. De skal bl.a. kunne mestre følgende: 

 modtage og udføre en sproglig og kollektiv besked 

 kunne holde styr på sine ting 

 opgaver med tal og bogstaver 

 udsætte egne behov og vente på tur  
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Hvorfor: Det er vigtigt at kunne udtrykke sig i en verden, hvor der er mange forskellige input i 
løbet af en dag, ikke kun i Møllegården, men også via de medier børnene stifter bekendtskab med 
andre steder. Børnene skal have de grundlæggende verbale og nonverbale kompetencer for at kunne 
begå sig i sociale fællesskaber. 

 

 

Mål C: 

Barnet skal lære at bruge sproget i den kontekst det er i: 

Børnene skal have viden og forståelse for i hvilken situation, man bruger hvilket sprog, verbalt og 
nonverbalt.  
 
Hvordan: Vi vil være gode sprogmodeller og vejlede børnene, så de lærer, hvad der er passende og 

ikke hensigtsmæssigt i diverse sammenhænge. Sammen med forældre og børn vil vi arbejde hen 
imod de etiske spilleregler og værdier der er gældende i Møllegården. 

 De voksne bander og råber ikke af hinanden 
 

Hvorfor: For at kunne klare sig i den verden vi lever i, er det vigtigt at vide, hvad der er 
hensigtsmæssige udtryk i givne sammenhænge.  
 

Inklusion af børn med særlige udfordringer: 

I alle dagligdagens gøremål er vi ekstra opmærksomme i vores kommunikation med barnet, vi 
spiller spil, læser historier og samtaler. I forhold til børn af anden etnisk baggrund end dansk, 
samarbejder vi med §11 pædagoger om barnets sproglige udvikling. Vi samarbejder med andre 
faggrupper. Ved frugttid har vi fokus på sproglig opmærksomhed. I perioder arbejder vi i små 

grupper med dialogisk oplæsning. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dokumentation: 

 
Til børn og forældre:   Til os selv: 

• Børneinterview  • TRAS-skemaer                 
• Barnets bog   • Reflekterende billeddokumentation 
• Børnenes små historier  • Udtalescreening  
• Fotos   • Fokus - skemaer                                                                 

• Stuens dagbog  • Refleksioner på personale- og stuemøder 
• Forældresamtaler  • Pixi – evaluering 

• § 4a- tests 
• SPU – test 

• Samtaler med børnene 
. TOPI 

Vores mål er nået, når vi ser: 

- Børn der bruger nonverbalt sprog. 
- Børn der leger med sproget, synger og pjatter 
- Børn der viser glæde ved sproglige aktiviteter. 
- Børn der legeskriver, tal og bogstaver og eget navn. 

- Børn der genfortæller historier og oplevelser 
- Børn der giver udtryk for egne meninger og tanker. 
- Børn der udvikler større ordforråd og sprogforståelse  
- Børn der anvender sproget hensigtsmæssigt 
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Tema 4: Krop, sanser og bevægelse: 
 

 

Mål A:  

Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæde ved sin krop.  

Børnene i Møllegården skal udvikle tryghed ved egen krop, opnå forståelse for kropslig 
forskellighed og lære at sætte grænser.  
 
Hvordan: Sanserne vil vi bl.a. stimulere ved at arbejde med forskellige materialer og redskaber. Vi 

har mange muligheder både ude og inde for fysisk aktivitet. I hverdagen vil vi snakke med børnene 
om kroppens funktioner og kropslig forskellighed. 

 vi har løbende bevægelseslege både ude og inde 

 vi læser og synger om kroppen 
 
Hvorfor: Børnene skal have nogle rammer, hvori de kan opleve glæde ved bevægelse, at få pulsen 
op og sved på panden, da dette ligger til grund for en sund livsstil. Vi stimulerer sanseapparatet, 

fordi det er vigtigt for barnets hele udvikling, og fordi vi i stigende grad oplever børn med 
sansemotoriske udfordringer. 
I Møllegården er der børn med forskelligt kropsligt udgangspunkt, derfor skal børnene lære at 
respektere og tage hensyn til sig selv og andre. 

  
 

Mål B: 

Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der styrker den fysiske sundhed, herunder 

forhold som ernæring, hygiejne og aktivitet. 
Vi reviderer løbende vores kostpolitik. Vi vil opnå at flere af vore familier får viden om gode 
madvaner, søvn, hygiejne og motion. 
 

Hvordan: Ved forældresamtaler, forældremøder, skriftligt materiale og daglig dialog, informerer vi 
om Møllegårdens hygiejne- og kostpolitik, gode madvaner og videregiver oplysninger om 
fritidstilbud. 
Vi vil arbejde for at være gode rollemodeller i dagligdagen, og vi vil sætte gode rammer op omkring 

måltiderne, som vi prøver at præge med ro og harmoni. Vi prioriterer en god hygiejne, bl.a. ved at 
lære børnene at vaske hænder efter legeplads, før og efter spisning samt efter toiletbesøg. 
Til maddag bestræber vi os på at lave sund mad:  

 det enkelte barn kan få nye smagsoplevelser 

 forældrene kan inspireres til at udvikle deres barn madvaner 
  

Hvorfor: Gode vaner som motion, sund mad og hygiejne bør børnene lære, fra de er små, da sunde 
børn leger og lærer bedst, og sundhed er en betingelse for udvikling og en god livsstil. 
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Mål C: 

Barnet skal støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i både leg og i tilrettelagte 

udfordringer. 
Vi vil opnå, at børnene i Møllegården videreudvikler deres motoriske kompetencer, udholdenhed og 

bliver udfordret kropsligt. 
 
Hvordan: Vi vil tilstræbe, at børnene er på legepladsen i den friske luft hver dag. Her vil der være 
en vekselvirkning af børnenes frie leg og de aktiviteter, som personalet igangsætter og selv deltager 

i. Udholdenhed og udfordringer giver vi børnene i dagligdagens aktiviteter og på tilrettelagte ture til 
skov, strand og grønne områder: 

 opfordre vuggestuebørnene til at gå selv, når de er på tur 

 voksenstyrede bevægelses lege både ude og inde 

 
Hvorfor: Vi vil gerne se glade børn, der bliver udfordret og udvikler sig. Fysisk aktivitet giver ikke 
kun god motion, men giver også overskud til at fordybe sig i leg og læring. 

 

Inklusion af børn med særlige udfordringer: 
Den motoriske udvikling understøtter vi ved at sætte aktiviteter i gang, som er målrettet det enkelte 
barns behov. Vi er aktive rollemodeller, deltager i fysiske aktiviteter sammen med barnet og 

motiverer til yderligere udfordringer. I samarbejde med forældrene støtter vi barnet til en sund 
levevis og opfordrer til deltagelse i fritidstilbud. I samarbejde med vores motorikkonsulent 
iværksætter vi aktiviteter, der er målrettet børnenes motoriske udvikling. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation: 

 
Til børn og forældre:   Til os selv: 

• Stuens dagbog        • Fotos med reflekterende dokumentation 

• Fotos                                                      • Fokus skemaer 
• Forældresamtaler                                   • Pixi - evaluering 
• Barnets bog                                            • Forberedelser til forældresamtaler 
         • Refleksioner på personalemøder  

         . TOPI 
 
    

 

 

 

Vores mål er nået, når vi ser: 
- Sunde og glade børn der kan lide at bevæge sig 
- Børn der udfordrer sig selv og viser udholdenhed 

- Børn der kender deres krop og siger fra 
- Børn der kender til kropslig forskellighed 
- Børn der udvikler motoriske kompetencer 
- Børn der frekventerer lokale fritidstilbud 

- Familier og personale der har implementeret kostpolitikken 
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Tema 5: Natur, udeliv og science: 
 

 

Mål A: 

Barnet skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt for 

natur og miljø. 
Vi vil opnå, at børnene får kendskab til uderummet året rundt. Børnene skal opleve glæden ved at 
færdes i det fri og have nogle lege og motoriske udfordringer, der skærper deres sanser.  
Vi vil gerne have nogle børn, der er gode til at fordybe sig i leg og fantasi, og som kan bruge 

naturens redskaber som legetøj. 
Vi vil også opnå, at børnene lærer at passe på dyr og natur f.eks. ikke knække grenene af træerne. 

 
Hvordan: Alle børn er, så vidt det er muligt, på legepladsen hver dag. Her har de mulighed for at 

opleve årstidernes skifte, der er motoriske udfordringer og plads til fordybelse i legen, da der er højt 
til loftet og masser af plads.  
Vi tager naturen ind, f.eks. ved at se sommerfuglenes udvikling fra larve til sommerfugl. Tager 
snegle-larver-edderkopper-mariehøns ind og følger deres liv, for selvfølgelig at sætte dem ud igen. 

Til samlinger snakker vi løbende om, at vi skal passe på naturen, f.eks. ikke at smide sit affald på 
jorden. 
Vi vil på forskellige årstider tage på ture til skov, strand, grønne områder og legepladser. Her vil 
børnene opleve en anden natur og nogle andre redskaber til at lege på/i. 

 
Hvorfor: Vi vil gerne give børnene nogle gode oplevelser i naturen sammen med andre børn og 
engagerede voksne. Vi giver børnene mulighed for at opleve naturen som levende, og vi kan og skal 
bruge den med respekt. 

 
 

Mål B: 

Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem menneskene og naturen. 

Vi vil formidle natur og miljøkendskab på det niveau, som vores målgruppe kan forstå, f.eks. 
snakke om affaldssortering og slukke for lys og vand. 
 
Hvordan: I hverdagen vil vi lære børnene om affaldssortering, f.eks. med de 2 spande til affald, vi 

har på stuerne. Vi skal vise interesse og ansvarlighed i hverdagen og gå forrest med de gode 
eksempler. Vi vil give børnene kendskab til de ting, som naturen og vi selv kan genanvende, f.eks. 

 ved at lave kreativt ting af naturens materialer 

 snak i hverdagen om kredsløbet i naturen 
 
Hvorfor: For at børnene kan blive interesserede og ansvarlige for naturen og miljøet, skal vi som 
voksne være drivkraften og vidende om, hvordan vi passer på den. Børnene kan lære, at vi bruger 

genbrugsmaterialerne kreativt, så vores affaldsposer ikke længere er overfyldte. Mangeartede 
naturoplevelser udvikler børnenes forståelse og ansvarsfølelse for den verden, de er en del af.  
Børnene skal lære at værne om miljøet fra de er helt små, så vi også har et godt miljø om 100 år.  
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Mål C:  

Barnet skal have mulighed for, at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og 

naturfænomener samt for at opleve naturen, som et rum for at udforske verden. 
Vi vil bruge naturen til at give børnene nogle gode oplevelser for leg og udforsken. 

 
Hvordan: Vi vil lave nogle enkle forsøg, som kan illustrere hvordan naturfænomener hænger 
sammen, f.eks. forsøg med plantespirer og forsøg med vand. Det kan foregå enten spontant eller 
ved længerevarende planlagte projekter. 

Når det regner, kan børnene eksperimentere med mudder og vand på legepladsen. 
 
Hvorfor: Vi vil gerne give børnene nogle AHA-oplevelser, som gør dem nysgerrige og motiverer 
dem til at få mere viden. Naturforsøg er et godt redskab til ny læring. 

At bruge legepladsens ressourcer giver børnene mulighed for at lære samspillet mellem naturens 
forskellige materiale, f.eks. jord og vand. 
 

Inklusion af børn med særlige udfordringer: 

På legepladsen og på ture får barnet ofte ekstra opmærksomhed ved at holde en voksen i hånden. Vi 
tilgodeser barnets behov ved at arbejde i mindre grupper og udnytter barnets potentialer. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation: 

 
Til børn og forældre:   Til os selv: 
• Stuernes dagbog  • Fotos med reflekterende dokumentation                                                                

• Fotos   • Refleksioner på personalemøder 
• Barnets bog   • Pixi – evaluering 
  

Vores mål er nået, når vi ser: 
- Børn der er glade for at færdes i naturen 
- Børn der er gode til at lege med naturens redskaber 
- Børn der har respekt for natur og miljø 

- Børn der bruger deres sanser og fordyber sig i nuet 
- Børn der er energibevidste 
- Børn der får viden og erfaring om natur og miljø 
- Børn der er videbegærlige og eksperimenterende i uderummet 
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Tema 6: Kultur, æstetik og fællesskab: 
 

 

Mål A: 

Glæden ved kunst og kultur skal stimuleres. 
Børnene skal have mangfoldige kulturelle tilbud, både i og udenfor huset. Sammen med engagerede 
voksne skal de opleve glæde og nysgerrighed ved kunst og kultur samt have tid og ro til fordybelse.  

  
Hvordan: Vi vil i løbet af året have kulturelle oplevelser, vi vil se teater og film, tage på byture og 
museumsbesøg. 
Vi vil forberede børnene på planlagte aktiviteter. Vi vil evaluere aktiviteterne sammen med 

børnene, f.eks. ved tegninger og samtaler. 
 
Hvorfor: Det skærper børnenes nysgerrighed at få nogle sjove og humoristiske oplevelser sammen. 
Børn der er forberedte og får efterbearbejdet deres oplevelser, får større udbytte af dem.  

 
 
 

Mål B: 

Barnet skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan 

bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet.  
Vi vil gerne, at børnene får kendskab til og viden om forskellige genrer af litteratur og materialer, vi 
vil have disse ting stående tilgængeligt fremme, så de inspireres. 

Vi vil give børnene tid og ro til at fordybe sig i den kulturelle og skabende verden. 
 
Hvordan: Vi vil være kreative og bevidste iværksættere af forskellige aktiviteter, f.eks. arbejde 
med træ, male, klippe, modellere og tegne. Aktiviteterne vil foregå både i dagligdagen og som 

projekter over længere perioder, som ofte vil foregå i mindre grupper. 
Vi vil bruge forskellige genrer af litteratur både til højtlæsning dagligt og til at tilegne sig ny viden. 
Børnene har mulighed for brug af IT: 

 søge oplysninger 

 se billeder fra hverdagen 
 
Hvorfor: Fordi barnets forskellige kompetencer udvikles gennem udfordrende og skabende 

aktiviteter. Når materialer er tilgængelige opmuntrer det børnene til at være eksperimenterende og 
skabende. 

 

 

 

Mål: C 

Barnet skal møde pædagogisk personale, der selv er aktive kulturbrugere og støtter barnet i 

at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle 

udtryksformer. 

 
Vi vil være gode rollemodeller og give børnene mulighed for at deltage i forskellige kulturelle 
traditioner. 

Vi vil give børnene mulighed for at afprøve sig selv i forhold til cirkus , musik, sanglege og 
udstillinger af børnenes skabende værker. 
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Hvordan: Til vores daglige samlinger vil vi synge og lave sanglege. Vi vil lave projekter af 
længere varighed, f.eks. teater og cirkus. Vi vil fastholde årets og Møllegårdens traditioner, f.eks. 
slå katten af tønden, holde adventssamling, og også være opmærksomme på og snakke om 

fremmede kulturers helligdage. 
I løbet af året vil børnenes værker blive udstillet i Møllegårdens montrer og på væggene.  
Vi følger årets og Møllegårdens traditioner bl.a. ved: 

 at snakke om kulturelle helligdage 

 kreative aktiviteter til årets traditioner 

 fejre jul, fastelavn, Sct. Hans, Møllegården og chefens fødselsdag 

 af holder sommerfest for børnene og deres familier 

 
Hvorfor: Vi vil gerne have det sjovt, børn og voksne sammen, vi vil gerne, at vi alle uanset kulturel 
baggrund kan være sammen om det fælles 3 .̀  
Ved at fastholde årets og Møllegårdens traditioner giver vi et stykke kulturarv videre til børnene. 

 

Inklusion af børn med særlige udfordringer: 
For at tilgodese barnets behov arbejder vi med skabende og kreative aktiviteter i mindre grupper.  Vi 
bruger teater, musik og sanglege som et redskab, til at tilgodese barnet med særlige behov. Her har 

barnet mulighed for at blive set og hørt. 
 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Dokumentation: 

 
Til børn og forældre:             Til os selv: 
 • Udstilling af børnenes værker             • Fotos med reflekterende dokumentation 
 • Stuernes dagbog                                  • Samtaler med børnene om oplevelserne i forhold  

 • Fotos                     til målet 
 • Barnets bog             • Pixi - evaluering 
              • Refleksioner på personalemøder 

 

  

Vores mål er nået, når vi ser: 

- Børn der viser glæde og reflekterer ved kulturelle oplevelser 
- Børn der fordyber sig og inspireres af litteratur og materialer 
- Børn der viser glæde under processen ved egne værker 
- Børn der er stolte, når deres værker udstilles 

- Børn der synger, danser og optræder 
- Børn og voksne kan grine og græde sammen over fælles oplevelser 
- Børn der kender og glæder sig til husets traditioner 
- Børn der får kendskab til IT 



 
 

22 

Bilag A: Møllegårdens kostpolitik 
 
Sunde børn i Møllegården - Sund mad gør dit barn glad 

 
Sunde børn leger og lærer bedst – de har mere energi, motorisk, mentalt og socialt. I 

Møllegården sker der meget og børnene har brug for de mest optimale udviklingsmuligheder. 
Frisk luft, motion og god søvn, ligesom en sund varieret kost, gode vaner som børnene bør lære fra 
de er små. 
 

Vi vil sammen med jer forældre tage ansvar for at jeres børn får de bedst mulige betingelser for en 
god udvikling. Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes Kostpolitik, sætter vi fokus på, hvilke 
madvaner vi ønsker for jeres børn i Møllegården. 

 
Udover madens næringsværdi, har vi fokus på at det sociale og at det skal være rart at sidde og spise 
sammen. Vi spiser i mindre grupper, som giver ro og mulighed for gode snakke. Vi holder 
bordskik. Børnene rydder op efter sig selv. 

 

Morgenmad. 
Vi spiser morgenmaden i fællesrummet kl. 6.00 – 7.15 
Kommer børnene senere, kan de spise en morgen eller formiddagsmad fra madkassen. 
Møllegården tilbyder sund og nærende morgenmad. Fx. havregryn, groft brød og knækbrød. 

 

Formiddagsmad. 
I vuggestuen giver Møllegården børnene et stykke rugbrød og lidt frugt. I Børnehaven må børnene 
gerne spise lidt fra deres medbragte madpakker på dette tidspunkt. 

 

Frokost. 
Børnene medbringer en sund og nærende madpakke.  
Brødet bør være groft, gerne rugbrød.  

Frugt og grønt kan skæres i mindre stykker. 
Begræns sukker – altså ingen frugtyougurt/Danone, mælkesnitter, kiks og kager, slik og lignende.  

 
Frugt. 

Børnenes medbragte frugt og grønt skæres ud, så alle kan smage ”alt”. Frugten anrettes på fade, så 
det ser indbydende ud. Valmuerne har frugtposer og spiser egne frugt. 
Mens vi nyder frugten, hører børnene historie eller lignende. 
Sammen med frugten er det en god ide at medbringe noget groft brød – evt. en ekstra mad i 

madpakken.  
De børn der er her længe om eftermiddagen kan have en ekstra madpakke med. 
 
Til måltiderne drikker vi vand. Ved særlige lejligheder kan vi servere saftevand eller juice – ikke 

sodavand. 
 

Fødselsdage. 
Når vi holder fødselsdag i Møllegården, kan barnet medbringe én ting til uddeling. fx boller, kage, 

is eller frugt og grønt. 
Til hjemmefødselsdage bør sukkerindholdet også begrænses. 
Vi tager ikke noget med retur – dvs. ingen slikposer med tilbage i Møllegården.  
 

Festlige lejligheder. 
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Ved traditioner og andre festlige lejligheder er det, ligesom ved fødselsdage, ok at mærke en forskel 
fra hverdagen. Vi begrænser dog stadig sukkerindholdet, men er ikke fanatiske. 
 

Maddage. 

Vi har ca. hver 2 måned maddag på stuerne. Her giver vi børnene mulighed for at være med i 
køkkenet, hvilket øger deres interesse for, hvad vi spiser og giver dem kendskab til de forskellige 
madvarer og råvarer.  
Vi laver sund og alsidig kost, fx kød/fisk, grøntsager og groft brød. 

Alt dette gør vi for at give børnene gode madvaner helt fra de er små. 
 

Frisk luft, motion og søvn 
Vi bestræber os på at alle børn kommer ud i den friske luft hver dag. Dette giver bl.a. børnene god 

motion og ny energi til at fortsætte deres dag i Møllegården og derhjemme.  
I børnehaven kan de børn, der har behov for at sove, få mulighed for det efter frokost. I vuggestuen 
kan de få lov til at sove, når de er trætte og gerne ad libitum. 
 

De 10 kostråd som Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen anbefaler: 

 Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 

 Spis frugt og mange grøntsager 

 Spis mere fisk 

 Vælg fuldkorn 

 Vælg magert kød og kødpålæg 

 Vælg magre mejeriprodukter 

 Spis mindre mættet fedt 

 Spis mad med mindre salt 

 Spis mindre sukker 

 Drik vand 
(kilde: Kostpolitik fra Slagelse Kommune) 

 

Sukkerets dokumenterede negative effekter er bl.a.: 

 Sukker kan forårsage for lavt eller højt blodsukkerindhold 

 Sukker kan forårsage hyperaktivitet, uro, koncentrationsbesvær og irritabilitet hos børn 

 Sukker kan forårsage svampeinfektioner 

 Sukker kan give hovedpine og migræne 

 Sukker forårsager karies 

 Sukker hæmmer immunforsvaret 
(kilde: Det selvhelbredende menneske) 

 

En god ”ide’bog”: ”Mit barn er for sødt” af Lotte Salling 
 

Link til fødevare styrelsens hjemmeside fx ”Mad og måltider i børnehaver” 
Link til Arlas hjemmeside – fx ”Madpakker” 

Link til Rumlerikkernes hjemmesideLink til hjemmesiden alt-om-kost.  
 
 

Dans, hop, løb, cykel, spil fodbold – bevæg dig med dit barn…  

Ungerne elsker det – og alle har brug for det. 

Bilag B: Møllegårdens hygiejnepolitik 
 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/
http://www.arla.dk/
http://www.rumlerikkerne.dk/
http://www.altomkost.dk/
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Det er anerkendt at der er en sammenhæng mellem hygiejne og den akutte sygelighed hos børn og 
voksne. Derfor har vi i Møllegården besluttet at synliggøre de daglige hygiejnerutiner der har til 
formål at fremme sundhed og forbygge sygdom.  
Ligeledes har det stor sundhedsmæssig betydning at børnene i deres hverdag har gode rollemodeller 

både i og udenfor institutionen. 

 

Håndhygiejne 
Håndhygiejne i Møllegården omfatter håndvask med vand og flydende sæbe hvad angår børnene og 

håndvask eller hånddesinfektion med håndsprit hvad angår de voksne. For de voksne afsluttes 
håndvask altid med brug af miljømærket håndcreme. 

 

Hvornår fortages håndvask eller hånddesinfektion: 

 børn og voksne vasker dagligt hænder, når de ankommer til institutionen, og inden de 

forlader institutionen igen 

 når hænderne har været i kontakt med blod, betændte sår, opkast, afføring, urin og snot 

uanset brug af handsker 

 når børn og voksnes hænder er blevet snavsede 

 før madlavning – under madlavning når der skiftes arbejdsgang 

 før spisning 

 efter toiletbesøg  

 hvis børnene har ”pillet” sig i skridtet ved bleskift 

 efter hjælp til bleskift og toiletbesøg  

 efter næsepudsning 

 efter nys/hoste i hånden (husk nys/host i albuen) 

 efter sortering af urent vasketøj 

 efter kontakt med dyr 

 efter håndtering/udsmidning af affald 

 efter brug af latexhandsker (skal hænderne vaskes) 

 efter brug af vandhanen lukkes denne med albuen eller et rent stykke papir 

Når hænderne ikke er synligt snavsede, er det nok kun at anvende håndsprit. 

Ved mistanke om risiko for øget smittespredning anvendes både håndvask og håndsprit 
Håndsprit anvendes aldrig af/til børnene. 

 

Anvendelse af handsker: 

 afføring 

 urin 

 blod 

 opkast 

 (snot) 

 betændelse 

 sårvæske 

 ved rengøring af skraldespande, potter, toiletter og puslepladsen 
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Anvendelse af engangshandsker skal altid efterfølges af håndvask og hudpleje.  
Formålet med brug af handsker er at begrænse smittespredning og beskytte personalet 

 

Håndhygiejne på ture ud af huset: 

Håndhygiejne på ture ud af huset er vigtigt. Derfor SKAL der medbringes og benyttes  håndsprit til 
personalet samt våde engangsvaskeklude til børn og voksne for at opretholde en god håndhygiejne. 
Ligeledes medbringes handsker, engangspapir til snot og aftørring af våde hænder. Alle skal vaske 
hænder, når de kommer hjem fra turen. 

 

Håndhygiejne på legepladsen: 
Ved aftørring af snot og savl benyttes de ophængte snotpapirs- og spritbeholdere samt 
skraldespanden. Ligeledes vasker alle hænder, når de kommer ind fra legepladsen. 

 

Negle: 
Negle skal holdes kortklippede og rene. 
 

Rengøring: 
Et godt indeklima herunder et rengjort miljø, er vigtigt for at alle i daginstitutionen er veltilpasse. 

 

Puslepladsen: 

 tag kun det antal engangsvaskeklude du skal bruge. Smid overskydende våde klude ud 

 engangsunderlag benyttes ved hvert bleskift 

 puslemadrassen desinficeres rutinemæssigt efter hvert bleskift 

 puslemadrassen og puslebordet afvaskes to gange om dagen og ved synlig forurening med et 

universelt rengøringsmiddel 

 engangsklude fugtes under rindende vand og må ikke ligge i vasken 

 Benyt evt. engangsforklæder 

Potter, toiletter og skraldespande: 

 potterne tømmes og rengøres med et universelt rengøringsmiddel 

 ved synlig urin og afføring på toiletbræt og gulve afvaskes med et universelt 

rengøringsmiddel 

 skraldespandene afvaskes en gang om ugen med et universelt rengøringsmiddel 

Vasketøj: 
 Vasketøjet sorteres i tre kurve. En til det rene tøj. En til almindeligt snavset tøj og en til 

vasketøj med urin, afføring, snot, blod og opkast 

 almindeligt snavset tøj vaskes ved 60 grader 

 tøj snavset med diverse kropsvæsker vaskes ved 90 grader 

 Sengelinned og dyner vaskes ved 60 grader 

 Tøjvask foregår altid med et miljømærket vaskemiddel 

Sovepladsen: 
 soverummet udluftes med gennemtræk før og efter middagsluren 

 børnene skal have deres egen soveplads 

 dyner og puder skal vaskes mindst to gange om året 

 madrasserne afvaskes en gang om måneden med et universelt rengøringsmiddel  
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 regnslag benyttes kun ved direkte regn påførsel (pga. risiko for skimmelsvamp) 

Legetøj: 
 nyt legetøj vaskes inden ibrugtagning 

 legetøj der er svært at rengøre kasseres 

 legetøjet skal ved synligt snavs rengøres med engangsklude og et universelt 

rengøringsmiddel eller ved vask i opvaskemaskine eller vaskemaskine 

 legetøjet rengøres mindst to gange årligt 

Inventar: 

 nyindkøbt inventar skal kunne afvaskes 

 borde og stole afvaskes hver dag 

 reoler og hylder afvaskes jævnligt 

 stuerne afholder hovedrengøring mindst en gang årligt (Det planlægges på forhånd) 

Køkken:  
 køleskabet skal have en max temperatur på 5 grader 

 karklude og viskestykker smides til vask hver dag 

 tekstile karklude kan kun anvendes til at eftertørre køkkenborde, der i forvejen er gjort rene 

med engangsmateriale. 

 opvaskebørsten sættes i opvaskemaskinen hver dag 

 synligt snavs aftørres hverdag 

 råvare holdes adskilt fra tilberedte madvare 

 børn og voksne smitsomme sygdomme, herunder betændte sår, diarre og forkølelse må ikke 

deltage i madlavningen 

 Grønsager og frugt opbevares i et særskilt køleskab pga. jordbakterier. (Hertil benyttes 

køleskabet i depotrummet ved køkkenet)  

 køleskabene afvaskes ved behov og altid ved synlig snavs 

 emhætte, ovn og mikrobølgeovn rengøres jævnligt 

 rullebordene aftørres dagligt 

 rent og beskidt service holdes adskilt 

 alt frugt og grønt skylles grundigt inden det skæres ud 

Alle rum: 
 alle rum i institutionen skal udluftes dagligt 

 filter på vandhanen afkalkes hver tredje måned  

 skraldespandene afvaskes en gang om ugen med et universelt rengøringsmiddel 

Øretermometeret: 

 brug af plast cover hver gang 

Sutter: 
 personalet i møllegården opfordrer forældrene til at tage sutterne med i en lukket beholder, 

og ligeledes dagligt tage sutterne med hjem og rengøre. 
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Legepladsen: 
 sandet i sandkassen skiftes en hvert andet år (sundhedsstyrelsen anbefaler en gang årligt) 

 

Sygdom: 
Personalet i Møllegården har ingen sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at 

observere og behandle syge børn. 
Syge børn skal holdes hjemme og derved adskilles fra andre børn derved reduceres mængden af 
smitstoffer i Møllegården.  

 smitsomme sygdomme bekendtgøres for forældrene ved ophæng på søjlen ved indgangen til 

institutionen 

 ved kroniske sygdomme kan det være nødvendigt at behandle børnene, mens de er i 

institutionen. I disse tilfælde skal der forlægge en skriftlig udførlig instruks fra lægen 

 medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børnene 

Barnet må igen komme i institutionen når: 

 dets almentilstand er upåvirket 

 barnet har været feberfri i 24 timer 

 barnet ikke længer frembryder nogen smitterisiko 

 barnet ikke længere har behov for mere omsorg og pleje end normalt 

 barnet kan følge med i de daglige aktiviteter uden besvær 

 barnet ikke har haft opkast – diarre i 48 timer 

Ved sygdomsepidemier skærpes hygiejnen (se sundhedsstyrelsens anbefalinger), og der tages evt. 

kontakt til embedslægen. 
Vigtigt i denne forbindelse er at personalet ikke bærer smykker på hænder og arme. 
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Bilag C: Møllegårdens børnesikkerhedspolitik 
 

I forhold til sovemiljø: 
 regnslag benyttes kun ved direkte regn påførsel, og grundet risiko for kvælning skal opsynet 

med barnet skærpes 

 børnene skal tilses jævnligt, selvom der er babyalarm sat til 

 Seler skal efterspændes hver gang barnet lægges i krybben og efterses for eventuelle 

mangler 

 

I forhold til legetøj/ hobby-/rengøringsartikler og rensemidler: 

 al ny indkøbt legetøj og hobbyartikler skal være mærket med ce – mærket og kunne tåle 

vand 

 sikkerhedsblade forefindes i mappen på depotet ved køkkenet 

 

I forhold til legepladsen: 
 legepladsen efterses hver morgen af personalet 

 legeredskaberne efterses årligt af kommunale ejendomme 

 der skal være mulighed for, at børnene kan søge ind i skyggen 

 sandet i sandkassen skal skiftes hvert 2. år af kommunale ejendomme  

 giftige svampe fjernes, når og hvis de forefindes 

 snore i jakker skal fjernes 

  



 
 

29 

Bilag D: Møllegårdens årshjul 

2020 - Årets gang i Møllegården - 2020 
 

 

 November & december  Januar & februar 

*Møllegården 32 år *Fastelavn 
*Adventsamling *Cirkus  
*Julehygge 

  

 

September & oktober       Marts & april 

*Forældremøde         *Påske 
         *Teater 

 

Maj 
*Blomsterdag 

Juli & august Juni 
*Sommerprogram *Sct. Hans 

*Sommerfest 
*Oprykningsfester 

 

 

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan indeholder 6 temaer: 

Alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, 

sanser og bevægelse, natur, udeliv og science og kultur, æstetik og fællesskab.  

Alle temaer er altid en del af hverdagen i Møllegården. 


