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Pædagogisk Handleplan 

Stjernehuset 2016 

Stjernehusets pædagogiske mål for 2016, tager udgangspunkt i de nationale læreplaner for daginstitutioner. Vi har sat os nogle mål for hvilke aktiviteter, vi 
gerne vil have i Stjernehuset, i kan se dem på de følgende sider.  
I vores aktiviteter vil vi bl.a. gerne være med til at jeres barn føler sig set, hørt og samtidig får nogle udfordringer, der kan være med til at udvikle dem.  
Planerne er nogle overordnet mål, vi har sat for alle børn i Stjernehuset, der vil samtidigt blive sat nogle mål for hvert enkelt barn, disse vil blive til i et 
samarbejde med jer forældre i forbindelse med jeres barns børneprofil, som vil blive udarbejdet engang om året af jeres barns kontaktpædagog. 

De 6 Læreplanstemaer i Dagtilbud 

Barnets alsidige personlighedsudvikling:  

I dagtilbud skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. 

Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer 

Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af et fællesskab. 

Barnets sociale kompetencer: 

Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til. 

Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drilleri og usynlig 
udskilning. 

Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser. 

Sprog: 

Barnet skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter 

Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer. 

Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. 



Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med elektroniske værktøjer. 

Krop og bevægelse: 

Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske 
udfordringer. 

Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktiv livsstil. 

Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser. 

Børne skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. 

Natur og Naturfænomener: 

Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø. 

Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter. 

Børn 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. 

Kulturelle udtryksformer og værdier: 

Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. 

Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder it, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og med skabende kulturel aktivitet 

Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger. 



Forår:Marts april og maj Hovedansvarlig Farvekode Status
Vi vil følge årstiderne. 
Hver årstid har sine kendetegn, muligheder, begrænsninger og eventyr. Vi vil lave aktiviteter der har 
direkte sammen hæng med årstiderne og på den måde lære børnene om årstiderne. 

Arbejdet med science emnet Jorden i bevægelse. 

Give børnene en viden om jordens bevægelse. Når kloden drejer/hælder skifter årstiderne. En 
tilbagevendende begivenhed som har betydning for vores erfaringsdannelse. 

 Hvordan forandrer naturen sig med årstiden - og hvordan bruger vi dagen og årstiderne som 
symboler på de forskellige faser af vores liv?  

Karen  Målet forventes ikke opfyldt 

 Målet forventes opfyldt,  
 men kræver justeringer 

 Målet forventes opfyldt

Afsatte kroner/  
Personaleressourcer

Periode for målopfyldelse  
Farvemarker fra start til slut. Skriv dato når der er gjort status 

Gør status 1 gang/måned i målopfyldelsesperioden 

 

Milepæle  
Delmål/opgaver, der skal gennemføres for at det overordnede mål kan 

opfyldes. Farvemarker kun ved det forventede opfyldelsestidspunkt 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Del-ansvarlig

Egedal kommunes fokus på dannelse og læring vil indgå som en naturlig del 
af vores pædagogiske lærerplaner for året samt Læsekompetenceplanen, 
dialogisk læsning. mediestrategien, bruge af IPad og forebyggelsespakkerne

1 
Bevægelses lege: Gemmeleg.  
                          Cykelture-scooterture.  
                          Forhindringsbanen legepladsen

X X X Personalet

2 

Kendskab til årstiden: Forår 
 Skabe kendskab til årstiden. Dato, uge dage, måneder, årstiden..  
Påklædning i forhold til årstiden. 
Et træ i alrummet 
Vores træ

X X X Personalet

3          Rutiner: Madrutiner i forhold til udviklingstrinnet.  
                      Spise situationen. Fællesskab, Medbestemmelse

X X X
E
v
a

Personalet

4          Traditioner: Påske. Bedsteforældre/ven dag.  
                           Affaldsindsamling

X X X Personalet

Hvorfor?



Hvorfor?

Evaluering

Sommer: juni juli og august Hovedansvarlig Farvekode Status
Vi vil følge årstiderne. 
Hver årstid har sine kendetegn, muligheder, begrænsninger og eventyr. Vi vil lave aktiviteter der har 
direkte sammen hæng med årstiderne og på den måde lære børnene om årstiderne. 

Arbejdet med science emnet Jorden i bevægelse. 

Give børnene en viden om jordens bevægelse. Når kloden drejer/hælder skifter årstiderne. En 
tilbagevendende begivenhed som har betydning for vores erfaringsdannelse. 

 Hvordan forandrer naturen sig med årstiden - og hvordan bruger vi dagen og årstiderne som 
symboler på de forskellige faser af vores liv?  

Karen  Målet forventes ikke opfyldt 

 Målet forventes opfyldt,  
 men kræver justeringer 

 Målet forventes opfyldt

Afsatte kroner/  
Personaleressourcer

Periode for målopfyldelse  
Farvemarker fra start til slut. Skriv dato når der er gjort status 

Gør status 1 gang/måned i målopfyldelsesperioden 

 

Milepæle  
Delmål/opgaver, der skal gennemføres for at det overordnede mål kan 

opfyldes. Farvemarker kun ved det forventede opfyldelsestidspunkt 
jan
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Del-ansvarlig

Egedal kommunes fokus på dannelse og læring vil indgå som en naturlig del 
af vores pædagogiske lærerplaner for året samt Læsekompetenceplanen, 
dialogisk læsning. mediestrategien, bruge af IPad og forebyggelsespakkerne

1 
Bevægelses lege: Cykel/scooterture.  
                          Fiskerfisker.  
                          Vandlege     

X X X Personalet

2 

Kendskab til årstiden. Sommer 
Skabe kendskab til årstiden. Dato, uge dage, måneder, årstiden..  
Påklædning til forhold til årstiden. 
Et træ i alrummet 
Vores træ

X X X Personalet

3          Rutiner: Oprydning. Fælles ansvar /respekt for tingene X X X
E
v
a

Personalet 
Forældrene



4          Traditioner. Skovuge. 
                           Sankt Hans

X x X Personalet

Hvorfor?

Hvorfor?

Evaluering

Efterår: september, oktober og november Hovedansvarlig Farvekode Status
Vi vil følge årstiderne. 

Hver årstid har sine kendetegn, muligheder, begrænsninger og eventyr. Vi vil lave aktiviteter der har 
direkte sammen hæng med årstiderne og på den måde lære børnene om årstiderne. 

Arbejdet med science emnet Jorden i bevægelse. 

Give børnene en viden om jordens bevægelse. Når kloden drejer/hælder skifter årstiderne. En 
tilbagevendende begivenhed som har betydning for vores erfaringsdannelse. 

 Hvordan forandrer naturen sig med årstiden - og hvordan bruger vi dagen og årstiderne som 
symboler på de forskellige faser af vores liv?  

Karen  Målet forventes ikke opfyldt 

 Målet forventes opfyldt,  
 men kræver justeringer 

 Målet forventes opfyldt

Afsatte kroner/  
Personaleressourcer

Periode for målopfyldelse  
Farvemarker fra start til slut. Skriv dato når der er gjort status 

Gør status 1 gang/måned i målopfyldelsesperioden 

 

Milepæle  
Delmål/opgaver, der skal gennemføres for at det overordnede mål kan 

opfyldes. Farvemarker kun ved det forventede opfyldelsestidspunkt 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Del-ansvarlig

Egedal kommunes fokus på dannelse og læring vil indgå som en naturlig del 
af vores pædagogiske lærerplaner for året samt Læsekompetenceplanen, 
dialogisk læsning. mediestrategien, brugen af IPad og forebyggelsespakkerne

1          Bevægelses lege: Forhindringsbane inde. 
                          Første hjælps sang og bevægelser. 

X X X Personalet



2 

Kendskab til årstiden: Efterår 
Skabe kendskab til årstiden. Dato, ugedage, måneder, årstiden..  
Påklædning i forhold til årstiden. 
Et træ i alrummet 
Vores træ ude

X X X Personalet

3          Rutiner: Garderoben. Selvhjulpen hed X X X
E
v
a

Personalet

4          Traditioner: Science. Jorden i bevægelse 
                           Halloween

X X X Personalet

Hvorfor?

Hvorfor?

Evaluering 



Vinter. December, januar og februar Hovedansvarlig Farvekode Status
Vi vil følge årstiderne. 
Hver årstid har sine kendetegn, muligheder, begrænsninger og eventyr. Vi vil lave aktiviteter der har 
direkte sammen hæng med årstiderne og på den måde lære børnene om årstiderne. 
Arbejdet med science emnet Jorden i bevægelse. 
Give børnene en viden om jordens bevægelse. Når kloden drejer/hælder skifter årstiderne. En 
tilbagevendende begivenhed som har betydning for vores erfaringsdannelse. 
 Hvordan forandrer naturen sig med årstiden - og hvordan bruger vi dagen og årstiderne som 
symboler på de forskellige faser af vores liv?  

Karen 
 Målet forventes ikke opfyldt 

 Målet forventes opfyldt,  
 men kræver justeringer 

 Målet forventes opfyldt

Afsatte kroner/  
Personaleressourcer

Periode for målopfyldelse  
Farvemarker fra start til slut. Skriv dato når der er gjort status 

Gør status 1 gang/måned i målopfyldelsesperioden 

 

Milepæle  
Delmål/opgaver, der skal gennemføres for at det overordnede mål kan 

opfyldes. Farvemarker kun ved det forventede opfyldelsestidspunkt 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Del-ansvarlig

Egedal kommunes fokus på dannelse og læring vil indgå som en naturlig del 
af vores pædagogiske lærerplaner for året samt Læsekompetenceplanen, 
dialogisk læsning. mediestrategien, bruge af IPad og forebyggelsespakkerne



1 
Bevægelses lege: Stop dans 
                          Slag i bolledejen 
                          Hoppe

X X X Personalet

2 

Kendskab til årstiden: Vinter 
Skabe kendskab til årstiden. Dato, uge dage, måneder, årstiden..  
Påklædning til forhold til årstiden. 
Et træ i alrummet 
Vores træ

X X X
E
v
a

Personalet

3         Rutiner: Kommunikation X X X
E
v
a

Personalet

4 

       Traditioner: Lucia optog. 
                         Jul 
                         Kirkegang 
                         Lanternefest 
                         Fastelavn

X X X Personalet

Hvorfor?

Hvorfor?

Evaluering 


