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Vi arbejder ud fra en pædagogik, hvor kommunikation og relationer er i højsædet, og vi bestræber 

os på at skabe de bedste forudsætninger for at barnets trivsel, udvikling og læring bliver så optimal 

som mulig.  

Vi er et børnehus, hvor barnet får plads, støtte og mulighed for at udfolde og udvikle sig som 

individ og som en del af vores fællesskab. 

I vores børnehus er der plads til den enkelte, fællesskabet, den impulsstyrede leg og ikke mindst til 

støtte, nærvær og omsorg. 

Det enkelte barn bliver anerkendt, set, hørt og accepteret. 

Vi bestræber os på at skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor barnets trivsel kommer i første 

række. Vi bruger ICDP´s 8 samspilstemaer, som pejlemærker for at gøre hverdagen så givende og 

lærerrig for barnet som muligt. 

De 8 samspilstemaer er: 

 Vis positive følelser overfor barnet – vis du er glad for barnet 

 Juster dig i forhold til barnet og følg barnets initiativ/udspil 

 Tal med barnet om de ting, barnet er optaget af og prøv at få en samtale i gang. 

 Giv ros for det barnet klarer at gøre, og anerkend ham som den han er. 

 Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed sådan, at I har fælles oplevelser af ting i 

omgivelserne. 

 Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive det I oplever sammen og ved 

at vise følelser og entusiasme. 

 Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet. 

 Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – 

ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen. 

Selvhjulpenhed er en stor del af det at gå i vores hus. Barnet er født med en vilje og en 

nysgerrighed til selv at ville. Det vil vi bevare ved at hjælpe barnet til selv at kunne. Det gør vi 

blandt andet ved at barnet selv skal tage tøj af og på, dække bord, smøre mad, rydde op, hjælpe 

venner med sko, jakke osv. 

Barnet er en del af huset og skal derfor også ”yde en indsats” for at opnå en følelse af at være en 

del af fællesskabet. Det munder ud i en større social – og individuel forståelse, et større selvværd 

og mere selvtillid. 

Vi er meget opmærksomme på, at barnets læring sker, fra det øjeblik barnet træder ind over 

dørtærsklen og ikke kun i de planlagte aktiviteter.  

Der er læring og pædagogik dagen igennem, hvad enten vi er på badeværelset, i garderoben, på 

stuen eller på legepladsen. Vi skaber ro og tid, så barnet kan gøre tingene i sit eget tempo og 

derved føle sig set, forstået og anerkendt. 

Vi er glade og tydelige voksne, som ser det enkelte barn og netop dets behov.  
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Vi sætter en ære i vores arbejde og i at yde det bedste, så barnet får mest muligt ud af dagen.  

Det er vigtigt for børnene, at vi viser dem vores personlige grænser. 

Børn udvikler sig harmonisk og sundt, hvis de voksne omkring dem er bevidste om deres personlige 

grænser og viser dem. Det er vigtigt for både børn og voksne at sætte grænser for sig selv, men 

nogle gange bliver vi nødt til at sætte grænser for børnene. 

Ved at vise vores egne grænser, viser vi børnene, at vi er mennesker med følelser og meninger. Vi 

skal stå ved vores meninger og holdninger, men ikke gøre det blindt. Selvom vi er konsekvente, skal 

vi stadig anerkende børnenes holdninger, som muligvis kan få os til at skifte mening. 

Når de voksne viser, hvordan det kan lade sige gøre, kan børnene også lære at mærke og udtrykke 

deres egne grænser. 

Barnets alsidige og personlige udvikling 

Det er vigtigt, at børn får mulighed for at få et nuanceret kendskab til både sig selv og andre. Børns 

personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende og med voksne, som 

engagerer sig og er nærværende.  

Samtidig med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte og 

beskyttet af fællesskabet, skal de også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der opstår i 

relationer med andre – såvel børn som voksne. 

Vi lægger stor vægt på at bevare og styrke børnenes selvværd og hjælper dem med at få en stor 

selvtillid. 

De to begreber defineres forskelligt: 

Selvværd er vores viden om os selv og oplevelse af, hvem vi er. Et sundt selvværd defineres som: 

”Jeg er god nok, som jeg er, og har værdi som menneske.” 

Vi vil hjælpe børnene med at bevare det naturlige selvværd, de har, fra de er helt spæde. 

Selvtillid er bevidstheden om det, vi kan præstere – det vi er gode eller dårlige til.  

Vi prøver at give børnene en bedre selvtillid ved at rose og opmuntre, når de laver forskellige 

aktiviteter. Det kan f.eks. være et barn, der griber en bold. Rosen vil være individuel alt efter, hvem 

der griber bolden. Et barn der griber bolden for første gang, vil have et større behov for ros og 

opmærksomhed, end et barn som griber bolden ofte. I hver enkelt situation tages de individuelle 

faktorer i betragtning. 

Vi vil vise det enkelte barn, at det har nogle indre kvaliteter, og at vi gerne vil drage omsorg for 

dets væsen. Det gør vi ved at tage det enkelte barn alvorligt og lytte uden fordomme og uden at 

være bedrevidende. 

Vi hjælper dem med at få et godt selvværd ved at skelne mellem, det vi er (væren), og det vi gør 

(gøren). 

VÆREN er det, der er inden i os - følelser og stemninger. 

Glæde, vrede (at være irriteret), sorg (at være ked af det) og angst (at være bange/nervøs) 
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GØREN er alt det vi gør - vores handlinger. 

Vi handler ud fra de følelser, der er i os. 

 

Det er især vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad vi voksne selv er, og hvordan vi agerer ud fra 

de følelser, der er inden i os.  

Vi voksne skal være meget bevidste om vores følelsesstemning. Vi skal være i stand til på en 

omsorgsfuld og kærlig måde at indgå i et samspil uden fordømmelse, og uden at vore egne følelser 

løber af med os. 

Vi voksne bør være klare, entydige, ledende og anvisende. Det er vigtigt, at vi sætter personlige 

grænser for børnene. Det betyder, at vi skal formå empatisk identifikation, dvs. ikke blive en del af 

barnets følelser ved f.eks. at reagere med vrede, når barnet er vredt, eller med overbeskyttelse når 

barnet er mut. 

Barnets sociale kompetencer  

Det er vigtigt, at barnet kan indgå i fællesskaber og får kompetencer til selv at skabe nye relationer. 

Det kan gøres ved at arbejde på tværs af stuerne. Skabe os et fælles tredje. 

Vi skal hjælpe barnet til at få en grundlæggende tryghed i fællesskabet, og styrke dets selvværd, så 

barnet har mod på at turde tilvælge nye fællesskaber. 

Barnet skal have en følelse af og en forståelse for, hvordan man i et fællesskab bruger alles 

ressourcer.  

Ved f.eks. at lave fælles projekter, hvor børnene deltager og selv byder ind. Et andet eksempel er at 

arbejde med sansning med fokus på de forskellige intelligenser. 

Barnet skal lære at kunne bruge sin ret til at give sin mening til kende i legefællesskaber og at 

kunne bøje sig for andres meninger. 

Vi voksne skal støtte og hjælpe børnene til at blive gode til at forhandle i legefællesskaber. 

Børnene skal også lære at vente på tur, høre på andres ideer og skal kunne forstå, at andre kan 

have en anden mening. 

Barnet skal også lære at det nogle gange ”bare” er de voksne, der bestemmer, og ikke altid have 

lange forklaringer. Et eksempel kunne være, hvornår vi skal på legepladsen. 

Vi taler med barnet i situationer, hvor barnet oplever stærke følelser, som f.eks. i en svær 

aflevering, hvor barnet ind i mellem kan være både ked af det og vred over, at mor og far skal gå. I 

disse situationer hjælper vi barnet med at sætte ord på følelserne – f.eks. ”Jeg kan se, det er 

smadder svært for dig, at mor skal gå i dag.” Vi bliver hos barnet og tager del i det svære, og vi 

oplever, at børnene bliver trygge og rolige, når de opdager, at nogen har forståelse for deres 

følelser og kan rumme dem.  

Empati skal hjælpe barnet til at forstå sig selv som et afgrænset menneske, der har ret til at føle 

som det gør (vrede, glæde, sorg og angst), og vi voksne skal rumme det uden at være dømmende. 

Personalets opgave er at hjælpe barnet til at rumme og håndtere de forskellige følelser uden at 
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skade/drille andre. Målet med at arbejde med empati er også, at barnet lærer/ bliver gjort 

opmærksom på, hvordan man udviser empati for andre. 

Barnets sproglige udvikling 

Vi sprogvurderer alle de treårige for at imødekomme eventuelle sprogvanskeligheder. Vi har 

mulighed for at få sparring med vores tilknyttede talepædagog. 

Vi bruger rim, remser og sange i vores hverdag. Det gør vi, fordi børnene elsker det og for at 

stimulere børnenes sproglige udvikling.  

Vi har bevidst valgt at alle børnebøger er nede i børnehøjde, så de selv kan tage dem. 

Vi arbejder med dialogisk læsning, hvor vi ud over at læse højt fra en bog, også snakker med 

børnene om indholdet, og snakker om deres tanker og følelser i forbindelsen med bogen. 

Vi italesætter handlinger, ting og følelser i hverdagen for at styrke børnenes ordforråd, udtale og 

kommunikative kompetencer. 

Barnets motoriske udvikling 

Det er vigtigt at alle børn i Mælkebøtten udfolder sig fysisk hver dag og får stimuleret deres grov 

og fin motorik. Vi tilpasser aktiviteterne til den respektive aldersgruppe. 

Vi har fokus på at etablere fysiske rammer som skaber grobund for god motorisk udvikling. Vi 

forsøger at udvikle og vedligeholde tydelige læringsmiljøer (rum i rummene hvor det er tydeligt 

hvad formålet er for børnene). 

Vi holder samling i ugens løb i aldersopdelte grupper. Her snakker vi om forskellige hverdagsting, 

vi synger sange og laver sanglege. 

I hverdagen bruger vi meget tid på at lære børnene at blive selvhjulpne, ved at f. eks. barnet selv 

tager tøjet af og på. Børnene skal selv rydde det op de har leget med, og andre gange rydder vi op i 

fællesskab.  

Vi har bevidst indrettet huset så der også er plads til fysiske aktiviteter. 

Vi har en stor, spændende og udfordrende legeplads, hvor børnehavebørnene er ude hver dag, og 

nogle gange flere gange om dagen. 

Den anden onsdag i juni har vi idrætsdag sammen med de andre institutioner i område Smørum. 

Vi tager på ture i nærmiljøet, hvor vi løber, kravler og triller på bakkerne. Alt efter årstiden kælker 

vi, plukker blomster og samler spændende ting og sager. Vi bruger de nærliggende legepladser med 

fugleredegynger og andre motoriske udfordringer, vi ikke har i Mælkebøtten. 

Barnets naturforståelse 

Det er vigtigt at vi styrker og udvikler børnenes evne til at søge information, giver dem mulighed 

for at eksperimentere, udforske, bruge deres fantasi, når det handler om natur og naturfænomener. 

(Hvad sker der f. eks. når man blander vand og jord).  
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Det er vigtigt at børnene lærer at respektere og får et godt kendskab til naturen på mange planer. 

Vi har f. eks. temauger om krible krabledyr, bondegårdsdyr, fra jord til bord, vand m.m.  

Vi er meget opmærksomme på at bruge børnenes nysgerrighed og undre os sammen med dem. 

Vi bruger vores legeplads til at gå på opdagelse i naturen og blive klogere. Her er vores udendørs 

terrarium meget vigtigt. Vi laver kreative ting af materialer, vi har samlet i naturen. 

Vi introducerer børnene for logisk tænkning og lærer dem kategorier som vægt, form og antal. 

Barnets kulturelle udtryksformer og værdier 

Det er vigtigt, at børnene får kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, styrker 

og bruger deres sanser gennem musik, tegning, dramatik, ler mv. 

Vi vil gerne styrke børnenes interesse og glæde ved at skabe og være skabende. 

Vi har kreative aktiviteter som et tilbud for børnene i hverdagen, som de kan til - eller fravælge. Vi 

voksne kan dog opfordre det enkelte barn, til at deltage hvis vi vurderer, at barnet ikke er bevidst 

om, hvad det fravælger, eller hvis barnet har behov for en specifik stimulering af f.eks. 

finmotorikken. 

Aktiviteten kan være valgt ud fra børnenes interesse. F.eks. kan børnene være meget optaget af 

riddere, og den voksne finder sammen med børnene ud af at lave sværd og skjolde. Aktiviteten kan 

også vælges ud fra den voksnes interesse eller mål. 

Inden start af en kreativ aktivitet gør den voksne sig nogle tanker omkring formålet. Det kan være at 

træne finmotorikken, øve farvelære, træne koncentrationen og fordybelsen. I aktiviteten vil børnene 

desuden opleve nærvær og en god snak med den voksne og de andre børn, der deltager. 

Vi arbejder med årets traditioner, som påske, halloween, jul og fastelavn. 

Den voksnes rolle i den kreative aktivitet er bl.a. at sikre en god proces. Vi skal hjælpe hvis barnet 

har brug for det og være inspirerende. 

Populært sagt: skal vi gå foran – ved siden af – eller bagved, alt efter hvad vi kan se, barnet har 

behov for. 

Børn skal have rig mulighed for leg. 

Legen har stor betydning for barnets udvikling. Vi prioriterer højt, at der udover planlagte og 

voksenstyrede aktiviteter også er rigelig plads til, at børnene kan lege uden de voksnes indblanding, 

og uden at de voksne nødvendigvis kan se dem.  

Børnene vælger selv, hvem de vil lege med, men vi hjælper gerne med at skabe en dialog børnene 

imellem, så legen får nye dimensioner, eller at der åbnes muligheder for flere legekammerater i 

legen. 

At lege er i høj grad også at samarbejde. Gennem legen lærer børnene om den verden, vi lever i, at 

bearbejde indtryk og oplevelser, ligesom de får nye erfaringer.  
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Det er i legen fantasien får frit spillerum. Her kan man identificere sig med andre mennesker, dyr 

og væsner.  

I vuggestuen starter børnene med at lære, hvordan man leger – ofte ved siden af hinanden uden at 

have den helt store kommunikation – det vi kalder parallellege. Her kigger børnene på hinanden, 

bliver inspireret og efterligner hinanden i legen. 

I børnehaven leger barnet mest rollelege hvor det påtager sig at udføre eller spille en eller flere 

roller – alene eller sammen med andre. 

En anden dimension af legen – den vilde leg – hvor børnene løber, tumler og slås for sjov, er med 

til at udvikle barnet til at kende sin egen krop og sin egne og andres grænser. Vi er opmærksomme 

på at finde plads til disse lege, så de ikke forstyrrer andre stillesiddende lege og aktiviteter.  

Desuden er vi opmærksomme på vores rolle som voksne at observere og guide i disse lege og lære 

børnene visse spilleregler, så det ikke bliver ”den rene junglelov”. Det kan f.eks. være regler om i 

pudekast ikke at ramme i hovedet eller at lytte, når modparten ikke vil være med mere eller synes, 

det bliver for meget. 

I legen får vi mulighed for at iagttage børnene i deres udvikling - og for at glæde os over alle de 

dejlige spontane indfald, børn får. 
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Har du bare leget i dag? 
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