
I Stjernehuset tager vi udgangspunkt i barnet og i gruppen som fællesskab. 
Alle børn skal have mulighed for at føle sig som værdifulde deltagere både 
i fællesskaber, i børnenes lege og i de pædagogiske aktiviteter, de voksne 
skaber.  

I den pædagogiske hverdag sørger vi for at se på det enkelte barns 
forudsætninger, trivsel og udvikling igennem den anerkendende tilgang 

I børnefællesskaber har vi fokus på hvilke fællesskab vi byder børn ind i, 
forhold til den pædagogiske planlægning, vi er observerende overfor 
børnenes samspil, leg, positioner i gruppen og søger en tilgang hvor vi 
understøtter børnenes behov, perspektiver og initiativer. Vi guider og 
støtter børnene i leg, samvær og kommunikation.  

Vi søger at have en inkluderende tilgang til barnet/børnegruppen og er 
bevidste omkring vores rolle i forhold til børnenes muligheder for at skabe 
relationer. 
Vi arbejder med børnenes udvikling, dannelse, læring, socialisering og 
opdragelse. Vi skaber rammen for børnenes læreprocesser ud fra vores 
viden om hvilke aktiviteter, lege og samværsformer der passer til barnets/ 
børnenes udvikling trin. 

 Vi er meget opmærksomme på, at prøve at stille os i børnenes nærmeste 
udviklingszone. Det betyder, at vi udfordrer og "skubber" børnene i en 
retning, for her igennem at skabe ny viden.  De voksne skal være tydelige 
voksne, som vil noget med børnene og går forrest. Andre gange følger vi 
barnets udspil og initiativer, så barnet er i centrum.  

Vi tilrettelægger vores pædagogiske arbejde ud fra de seks temaer i de 
pædagogiske læreplaner og ICDP, som er en relations- og 
ressourceorienteret pædagogik, hvor ansvaret for relationen ligger hos den 
voksne.  ICDP har de 8 samspilstemaer, som bygger på den 
følelsesmæssige, meningsskabende og vejledende dialog.   



Vi arbejder med læringsmiljøer, hvor legen vægtes højt, vi bestræber os 
på at skabe rum og mulighed, for at børnene kan udvikle, afprøve og 
fordybe sig i legen. Vi er bevidste om, at vi er med til at sætte rammerne 
for børnenes leg. Igennem legen udvikler barnet sit eget selvbillede samt 
handlekompetencer i forhold til at begå sig socialt. Handlekompetencer til 
konflikthåndtering og at kunne indgå kompromisser. Det vil sige at barnet 
gennem legen opnår en social sikkerhed og tryghed i fællesskabet. I legen 
udvikles evnen til fordybelse, koncentration og nysgerrighed og fantasi. 
Her bearbejder barnet de indtryk og oplevelser, der er svære at sætte ord 
på. I legen øver barnet sig i at tænke konkret, abstrakt og symbolsk på 
samme tid. Dette er en vigtig forudsætning for senere at kunne læse, skrive 
og håndtere matematiske begreber-samt for at kunne etablere 
betydningsfulde relationer til de andre børn. 

Vi vægte natur, ude liv og bevægelse høj. Igennem vores pædagogiske 
arbejde giver vi børnene kendskab til deres krop og fysiske formåen. I 
naturen mærker børnene på deres krop hvordan det er at blive våd når det 
regne, fryse når det blæser koldt og svede når de løber rundt. Vi lærer dem 
om årets gang og oplevelser af forskellige naturfænomener som spirer 
deres nysgerrighed og fantasi.  samt at blive miljø- og klimabevidste. 

I Stjernehuset arbejder vi med IT, IPad, som medie og kulturskaber. 
Børnene lærer at være aktive med skabere og dokumentarister. Det 
betyder, at de laver E-bøger, laver video og fotograferer, tegner og laver 
deres egne små spil.. Vi ser IT som et supplement til de øvrige materialer 
og aktiviteter, vi har. 


