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Indledning. 

Vi tager barndommens leg, læring og sjov, alvorligt!  

Pædagogiske læreplaner  
Siden 1. august 2004 har der været lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske 

læreplaner, som forholder sig til seks centralt fastlagte temaer.  

Temaerne er henholdsvis: Barnets alsidige og personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sproglige 

kompetencer, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og 

værdier.  

Formålet med loven er at understøtte alle børns læring. 

I Åkandehavens handleplan har vi endvidere beskrevet science tilgangen, som overordnet metode i 

arbejdet med læreplanstemaerne.  

Vi bestræber os på at være det gode supplement til hjemmet, ved at skabe gode læringsmiljøer for og 

sammen med børnene, og ved at være i konstant dialog med forældrene, omkring deres barns læring 

og udvikling, så de børn der går i Åkandehaven får optimale betingelser for et robust afsæt på livet.  

Egedal kommune har tillige udfærdiget en ”Børn og ungepolitik”. 

I 1989 vedtog FNs generalforsamling konventionen om barnets rettigheder, konventionen er i dag 

ratificeret af 100 lande, deriblandt Danmark. 

Børnehuset Åkandehaven er en del af Område Smørum,  

der består af 9 institutioner samt dagplejen: 

Jordbærvangen, Junglen, Hindbærvangen, Mariehønen, Regnbuen, Solsikken, Stangkær/ Mælkebøtten, 

samt Åkandehaven. 

Institutionerne har fælles ledelse, økonomi og arbejder tæt sammen, på det ledelsesmæssige plan. 

 

På vegne af personalet i Åkandehaven 

 

Daglig leder 

Ulla Køppen 

August 2017 
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Science. 

Barnet skal have mulighed for at udfolde sin nysgerrighed og få næring til den. 

Børn er fulde af fantastiske spørgsmål, når de udforsker verden har de ikke nødvendigvis brug for 

færdige svar, de har derimod brug for voksne, som er opmærksomme på børns nysgerrighed, selv er 

nysgerrige og stiller refleksive spørgsmål i børnehøjde. 

Vi oplever at børn undersøger naturfænomener helt af sig selv, de observerer, undersøger, 

eksperimenterer og udforsker, når forståelsen af verden skal udbygges. 

Børn helt ned i vuggestuealderen har et naturligt behov for at undersøge ting via deres sanser.  

F.eks. er måltidet et sted hvor der undersøges: Hvad er mon hårdt/blødt, hvad mon der sker når 

koppen vendes på hovedet? 

De yngste børn undersøger matematiske fænomener, når de putter i putkasser, leger med små og store 

dyr, hjælper med at dække bord, bemærker forskelle og ligheder  

(stor/lille kop, cirkler/firkanter, røde/blå, striber/prikker) 

Det at træne rækkefølgen som tøjet skal tages på er et eksempel på starten på matematiks 

opmærksomhed. (Strømperne før skoene, flyverdragt har 4 hjørner, hvor skal benene i?). 

Efterhånden som barnet bliver ældre udvides repertoire af, hvad der skal undersøges og afprøves, 

både i forhold til sprog, natur, kroppen og kulturelle udtryksformer. 

Vi tilbyder et varieret udvalg af aktiviteter og processer hen over året, hvor vi arbejder med at 

inspirere samt indgå i dialoger med børnene, der fremmer og giver næring til deres nysgerrighed og 

trang til at skaffe sig mere viden. 

Vuggestuen 

I hverdagen er vi opmærksomme på: 

 At sætte barnets udbytte i centrum. 

 At vække barnets iboende nysgerrighed og opmærksomhed, hvilke skaber grundlag for al 

senere læring. Vi opmuntrer barnet til at forholde sig eksperimenterende og nysgerrigt til 

omgivelserne. 

 At fordybe os i arbejdet med et tema, og afprøve flere vinkler på samme emne. 

 At tage udgangspunkt i det nære og umiddelbare. 

 At lave aktiviteter, der svarer til børnenes koncentration og indlæringsevne.  

 Legetøjet multifunktion samt, at de voksne udfordrer sig selv i forhold til børnehøjde.  

 At understøtte aktiviteter med objekter, tegninger, fagter, sproget osv. 

 At motivere til aktiviteter med matematisk indhold: sortere og blive opmærksom på 

forskellighed: Mønstre, farver, dække bord og tælle kopper til frokostbakken 

Oprydning er også matematik. 
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Børnehaven 

I hverdagen er vi opmærksomme på at: 

 Sætte barnets udbytte i centrum. 

 Vække barnets iboende nysgerrighed og opmærksomhed, hvilke skaber grundlag for al senere 

læring. Vi opmuntrer barnet til, at forholde sig eksperimenterende og nysgerrigt til 

omgivelserne. 

 Give plads til at undersøge hypoteser: ”Hvorfor kan æbler flyde, når pære ikke kan?” 

 Indgå i relationer hvor man deler oplevelser: ”Se hvad jeg har fundet”. 

 Motivere barnet til at se nøje efter: Mon mælketænder er lavet af mælk? 

 Udfordre barnets naturlige matematiske sans, ved at tælle kopper, børn, se ligheder forskelle 

mm. oprydning er også matematik. 

 Understøtter de første erfaringer, med modeller og konstruktioner. 

 Barnet selv får eksperimenterne i hænderne. Selvgjort er velgjort! 

 Understøtte, at det foregår inden for en kommunikativ og refleksiv ramme. 

Vi har skabt en ramme, der indbyder til scienceforsøg, 

i 2017 udvider vi Science rummet, med flere muligheder for forsøg. 

 

 

 

 

 

Hvilke frugter kan flyde? 
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Barnets alsidige og personlige kompetencer. 

Barnet skal have mod på livet, livsduelighed og styrkes i at møde nye udfordringer. 

Personalet i Åkandehaven bestræber sig på, at bidrage til at udvikle trygge, sunde og harmoniske børn, 

der igennem samvær med andre børn og voksne, udvikler selvstændighed, gruppefølelse, 

nysgerrighed og mod til at turde tage nye udfordringer op. 

Vi arbejder med at få barnet til, at stole på egen dømmekraft og hjælper det til, at finde egne grænser 

og derved blive bevidst om sine egne styrker og svagheder.  

I Åkandehaven arbejder vi ud fra en forståelse af, at selvhjulpenhed styrker selvværdet, vores erfaring 

viser, at børnene ”vokser” med ansvaret. Vi støtter barnets initiativ og arbejder i mindre grupper for at 

opnå ovenstående, så det enkelte barn har mulighed for at blive set og hørt, som det er. 

Vi lægger vægt på, at give børnene mulighed for at udføre en idé, sammen med andre børn eller ved 

voksendeltagelse og undersøgelse af en hypotese.  

F.eks ved at levere papruller, brædder til bygning af en bilbane, vand mm. til flydeforsøg mm. 

Gennem forskellige udfordringer og sanseindtryk er vi med til, at udvikle psykisk balance, overskud, 

glæde og forståelse hos barnet.  

Succesoplevelser, anerkendelse, ros, plads til at mestre færdigheder, sjov, grin og glæde hjælper til 

barnets optimale udvikling. 

Det er derfor betydningsfuldt, at den enkelte medarbejder viser entusiasme, glæde og begejstring, i 

forhold til sit arbejde med børnene.  

Vi tilskynde forældre til at se nedenstående video for, at opnå fælles afsæt for dialog. 

Så lad dog barnet gøre det selv - YouTube 
www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI 

 

Vuggestuen 

Vi er opmærksomme på at: 

 Have børneperspektivet som omdrejningspunkt, i alle processer. 

 Have den gode relation i centrum, barn/barn imellem, barn/voksen imellem(Vi anvender ICDP, 

som metode for at udvikle gode relationer). 

 Være nærværende, synlige og anerkendende voksne. 

 Opmuntre barnet til både at hjælpe og søge hjælp, i forhold til andre børn såsom voksne. 

 En af vores fornemmeste opgave er, at tage udgangspunkt i det enkelte barn og styrke dets 

selvstændighed og selvværd, og hermed give plads til børns forskellighed.  

Al vejledning af barnet foregår dermed indenfor barnets udviklingszone. 

 Selv det lille barn i vuggestuen, rummer et stort behov for at opleve, at kunne mestre flere og 

flere ting i hverdagen, såsom selv at gå ind i vuggestuen, lægge maden i køleskabet, kravle op 

/ned, tage tøj af og på, rydde op omkring sig. 

http://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
http://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
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Børnehaven 

Vi er opmærksomme på at: 

 Børneperspektivet er omdrejningspunkt, i alle processer. 

 Den gode relation bliver aktiveret (Voksenrollen er i spil, vi arbejder med ICDP) . 

 At støtte barnet til at forme venskaber. 

 Være nærværende, synlige og anerkendende voksne. 

 Lære barnet at sige til og fra, stole på egen dømmekraft og grænser ved at lære, at mærke efter 

om samværet/nærværet føles i orden. 

Vi anvender bla. Slåskultur som redskab.  

 Give barnet mulighed for at være selvhjulpen. 

 Øge den indre ro og mindske stress i hverdagen. Vi anvender bla Yoga som pædagogisk 

redskab, hvor både mentale og fysiske øvelser indgår. 

I 2017 har vi indrettet et sansestimulerende afslapningsrum, hvilket er tænkt som en behagelig 

aktivitet, fri for krav, med mulighed for sansestimulering, der giver indre ro og hvor tempoet 

sættes ned. 

Boblerør, fibergardin, puder, hvor komforten er i særklasse samt musik, er med til at skabe en 

afslappende atmosfære. 

Vi oplever at rummet samtidig giver en følelse af samhørighed og nonverbal kontakt. 

 

 

 

 

 

Her er plads til afslapning. 



7 

 

Barnets sociale kompetencer. 

Barnet skal lære at indgå i sociale sammenhænge og have respekt for andre 

mennesker.  

I Åkandehaven lægger vi vægt på at barnet føler sig velkomne - og betydningsfulde i institutionen.  

Barnet skal lære at indgå i sociale sammenhænge og respekterer andre mennesker.  

Samtidig skal det lære at håndtere de udfordringer, der nogle gange opstår, når man er sammen med 

andre. Det betyder, at vi skal opmuntre det enkelte barn til at være opmærksom på andre børn.  

Som voksne accepterer vi og støtter børns indbyrdes relationer 

I forhold til uhensigtsmæssig opførsel søger vi at vende situationen, så den bliver hensigtsmæssig, 

uden at det føles som et nederlag for barnet. Evt. ved at inddrage barnet i en anden beskæftigelse. 

Vi lægger vægt på, at give barnet anerkendelse, tryghed, omsorg og forståelse, så det er i stand til at 

videreføre disse kompetencer i andre sociale sammenhænge. Det er vores mål at barnet lærer empati, 

respekt, gensidig forståelse, hjælpsomhed, hensyntagen og ansvar for hinanden.  

Det skal lære at lytte til – og vente på andre samt at mestre selvkontrol, så de bliver i stand til at kunne 

tilsidesætte egne behov til en vis grad.  

Vi arbejder i mindre grupper og arbejder på, at alle skal have mindst en ven og mange 

legekammerater. Forældrene opfordres til at tage del, ved at de giver børnene mulighed for at ses 

privat, allerede i vuggestuetiden, hvor mange venskaber dannes. 

Vuggestuen. 

vi er opmærksomme på at: 

 Arbejde med empatisk sans, ved f.eks. at opmuntre barnet til at hjælpe og trøste andre børn og 

selv modtage trøst og hjælp.  

 Den sociale adfærd styrkes både i leg og aktiviteter. 

 Øve barnet i turtagning, samt i at deles om legetøjet, så barnet lære at udsætte sine behov. 

 Voksendeltagelse i legen styrker legekompetencer. 

 Guide barnet gennem konflikter, på en hensigtsmæssig måde, så de på sigt kan lære at løse 

dem selv og lære at udvikle venskaber. (Vi anvender bla Kaj og Andreas univers) . 

I forhold til uhensigtsmæssig opførsel søger vi at vende situationen. Så den bliver hensigtsmæssig 

uden at det føles som et nederlag for barnet. Evt. ved at inddrage barnet i en anden beskæftigelse. 
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Børnehaven 

Vi er opmærksomme på at: 

 Øve barnet i at veksle mellem opmærksomhed på sig selv, andre og fælleskabet, og derved 

opnå en fællesskabsfølelse. 

 Vi holder samling som for eksempel kan bruges til, at barnet fortæller om sig selv og egne 

oplevelser, og hvor børnene lære af at lytte til hinanden, vente på tur og deltage i fællesskabet. 

 Barnet får mulighed for at arbejde med, at turde stå frem i gruppen og ytre sig.  

 Et andet mål er at lære at løse konflikter indbyrdes, på en hensigtsmæssig måde, så positive 

venskaber udvikles. (Vi anvender bla Mary fondens ”Fri for mobberi” samt slåskultur) 

 I arbejdet med inklusion er det personalets opgave, at støtte det mindre stærke barn til en 

plads i gruppen samt, at lære det meget dominerende barn, at give plads, det gør vi blandt 

andet ved at vælge mange typer aktiviteter, så hvert barns stærke sider kommer til udtryk, 

samt inddrage forældrene. 

 Barnet skal have medindflydelse på sin hverdag, være med i en del af planlægningen, og 

deltage i demokratiske processer. 

 

 

 

 

 

Der er plads til alle i fællesskabet. 
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Barnets sprogtilegnelse. 

Barnet sprogtilegnelse skal styrkes i alle hverdagens aktiviteter, da sproget er 

omdrejningspunkt for mange af livets øvrige kompetencer. 

Fælles for sprogtilegnelsen i hele Åkandehaven er, at vi bestræber os på at styrke barnets 

sprogtilegnelse ved at sætte ord på vores handlinger, samtidig forsøger vi at skabe en stemning, hvor 

der er god øjenkontakt, et positivt kropssprog og ikke mindst plads og tid til dialog.  

Konkret styrker vi det enkelte barns sprog, ved for eksempel at tale med barnet, læse bøger (hvor 

barnet er aktivt deltagende (dialogisk læsning)/rim og remser, danse og synge. 

I hverdagen arbejder vi med forskellige temaer/spiser i mindre grupper, hvor der er bedre mulighed 

for at komme til orde, samt understøtter sproget i dagens gøremål. 

Vi arbejder med fordybelse i løbet året, med sproget som fokustema, herunder teater. 

Børn i alderen 2.10 til 3.4 år sprogvurderes. Denne foretages af en pædagog, som er uddannet til det. 

Der bruges et materiale, der er udviklet af ministeriet, til formålet, for let og effektivt at kunne 

undersøge sprogudviklingen hos det enkelte barn. 

 

Personale og forældre kan finde mere information og inspiration ved at følge linket til sprogpakken.dk 

Vuggestuen 

Vi vil give mulighed for at: 

 Være i læringsmiljøer, hvor sprogtilegnelse fremmes. 

 Barnet er på tomandshånd, med en voksen, for at styrke og tilegne sproget, ved at anvende 

understøttende strategi: bla understøttende spørgsmål. 

 Barnet udvikler evne til at udtrykke følelser og behov, ved at den voksne sætter ord på følelser 

og handlinger. 

 Sprogtilegnelse stimuleres, gennem en legende tilgang.  

Vi holder samling, hvor vi synger, øver rim og remser og fortællinger. 

 Lege med inddelt legetøjet, der lægger op til samlebegreber og er orienteret med sproget. 

 Alle børn får rum til at sige noget og blive hørt. 

Dette gøres ved at planlægge dagens rutiner, så børnene er i små grupper: Når overtøj skal af og på 

i garderoben, ved måltidet, ved skiftning før sovetid, hvilket foregår i et samarbejde mellem barnet 

og den voksne, og hvor der er afsat god tid og grundlag for en god dialog. 

http://sprogpakken.dk/foraeldre/index.php
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Sange og fortællinger. 

 

Børnehaven 

Vi vil give mulighed for at: 

 Styrke barnets sprogtilegnelse, udtale, ordforråd, begrebsdannelse, sætningsopbygning. 

I samling og i dialog i hverdagen.  

 Synge, lære rim og remser, give barnet mulighed for at komme til orde. 

 Få højtlæsning og dialogisk læsning indgår i hverdagen. 

 Barnet udvikler nysgerrighed og interesse for symboler, tegn, bogstaver og tal. 

vi styrke skriftsproget ved, at være synlige omkring skriftsproget, bla. ved ophæng af 

bogstaver, børnenes navne og andet skrift, vi følger barnets initiativ med bla. legeskrivning! 

 Se billeder af barnet i aktiviteter og lægger på Famly. vi har erfaret at det giver børnene lyst til 

at fortælle forældre, hinanden og os om oplevelserne. Børnene bliver informanter, hvilket 

styrker sproget. Dette hjælper os i evalueringsfasen, da deres synsvinkel kommer til udtryk. 

 Samarbejde med atlepædagogen. 

 Barnet bliver sprogligt kompetent til skolestart. 
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Barnets bevægelse og kropslige udvikling. 

Igennem leg skal barnet have mulighed for at stimulere og udvikle fin -/ 

grovmotorik, kropsbevidsthed og sine sanser. 

Gennem sang, leg og dialog udvikler vi barnets kropsbevidsthed. 

Vi lægger vægt på, at børnene dagligt bruger sig selv motorisk, inde som ude, på legepladsen og på 

ture. Vuggestuen samt den ene børnehavestue er indrettet, så den appellere til børn i bevægelse. 

De voksnes opgave er at støtte barnet til at opnå en god balance, koordination, kondition samt styrke 

muskulaturen. 

Vi gør meget ud af at hjælpe børnene, til at blive selvhjulpne. Børnene øver fra de er helt små med 

på/afklædning, kravler op/ned fra puslebordet, børnene henter selv deres madraser fra 

krybberummet og gør klar til at de skal sove.  

Børnene henter selv madkasser og rydder opefter sig selv efter frokost. 

Barnets finmotorik udvikler vi gennem alsidige aktiviteter året igennem, blandt andet ved at tegne, 

klippe, klistre, lægge puslespil, m.m. 

For at skærpe lugte -, smagssansen, planter vi forskellige krydderurter på legepladsen, vi dufter til 

ting, vi møder på vores vej og smager på forskellige ting i hverdagen. 

Vuggestuen 

Vi vil give mulighed for at: 

 Barnet udvikler grovmotorik, finmotorik og sansemotorik, ved at indrette læringsmiljøer ude 

som inde: Legeredskaber, urtehave, ribbe, madras, puder, puslespil, maling, perler, tegning og 

meget mere. 

 Barnet oplever glæde ved at bevæge sig og turde udfordre sig selv, ved at opmuntre barnet til 

selvhjulpenhed og til at benytte læringsmiljøerne. 

 

Personalet er opmærksomme på at lade barnet få tiden til selv, at gøre det de motorisk formår, 

være tålmodige og dermed undgå at fratage barnet muligheden for udvikling. 

 

     

Selvhjulpenhed giver godt selvværd. 



12 

 

Børnehaven 

Vi vil give mulighed for at: 

 Barnet kan være selvhjulpent og derved opnå viden om egen formåen. 

 Barnet kan deltage i aktiviteter, hvor fysisk aktivitet på forskellige planer indgår.  

Vi skaber rum for dans, leg og bevægelse. Inde som ude. 

 Barnet kan lære om sund kost, vi laver et par gange om året mad sammen.  

Sukkerholdige produkter tilbydes i begrænsede mængde og kun til børn over 3 år.  

 Barnet kan lære, at mærke behovet for indre ro. Yoga er et af redskaberne vi anvender. 

Barnet lærer at mærke hvad der sker i kroppen, når vi bruger vejrtrækning sammen med 

øvelserne, samtidig øges bevidstheden om hvad kroppen kan bruges til generelt. 
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Barnets natur- og naturfænomenforståelse. 

Igennem oplevelse i og med naturen skal barnet have mulighed for at udvikle 

glæde - og respekt ved naturen. 

I Åkandehaven lægger vi vægt på, at børnene får en forståelse, respekt, samt en glæde ved, at være i 

naturen. Vi er så heldige at bo i et område, hvor der er masser af natur at studere. 

Vi er ude hver dag, gerne flere gange, på legepladsen eller i nærområdet.  

Vi holder øje med årstidernes skifte, er det varmt eller koldt, blæser det eller er her helt vindstille. 

Vi laver småeksperimenter i hverdagen, vi lægger ud med en fordybelsesmåned i foråret, hvor vi 

arbejder med temaet ”fra jord til ”bord” her vil vi bla. følge en rund rød tomat, der dufter, kan spises 

kold/som varm i suppe, kan plantes og vokse op på ny. Vi har forspiring, til at tage med hjem, 

plantekasser i børnehaven, samt urtehave, som børnene er med til at plante og høste.  

I efteråret har vi endnu en temamåned, hvor vi lægger vægt på at barnet bringes i forskerrollen, for at 

vække nysgerrigheden på naturfænomener. 

I år vil vi arbejde med at integrere medielæring i arbejdet med natur og naturfænomener. 

Vuggestuen 

Vi er opmærksomme på at: 

 Vække barnets interesse for natur – og naturfænomener.  

Ved selv at bringe forskellige emner i spil, ved f.eks. at så og holde køkkenhave i plantekasser, 

hvor vi arbejder med fra jord til bord, planter frø og følger udviklingen. 

 At skabe en legeplads der kan appellerer til nysgerrighed, med bla sansekasser, billedrammer, 

med billeder af naturfænomener, der optager børnene lige nu. 

 Give opmærksomhed til årstidernes skifte, med udeliv, sange mm. 

 Bemærke hvad det enkelte barn viser interesse for, og får udbytte af at koncentrere sig om. 

 

 

Kartoffelopgravning 

.
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Børnehaven 

Vi er opmærksomme på at: 

 Vi i vores praksis er bevidste om, vigtigheden ved at opdage, hvad det enkelte barn viser interesse 

for og får udbytte af at koncentrere sig om. 

 Vække interesse for natur – og naturfænomener. Ved selv at bringe forskellige emner i spil, f.eks. 

ved at så og holde køkkenhave, hvor vi arbejder med fra jord til bord, planter frø og følger 

udviklingen. 

 Vende sten og træstammer for at vække interesse for, hvad der gemmer sig af edderkopper, 

bænkebidere, regnorme og andre spændende beboere i ly af mørket. 

 Årstidernes skifte, kreativ brug af naturens materialer. 

f.eks. aftager vi familiernes brugte juletræer, hvilket afføder mange kreative 

anvendelsesmuligheder.  
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Barnets kulturelle udtryksformer og værdier. 

Barnets skal støttes i at afprøve forskellige kulturelle udtryksformer. 

 

Vi anser det for vigtigt at fastholde årstidsbestemte traditioner, i hele huset.  

Det udvikler kendskab til traditioner og styrker fællesskabet i Åkandehaven.  

Endvidere kan traditionerne på en uformel måde bidrage til at bygge bro mellem hjem og institution 

samt imellem vuggestuen og børnehaven. 

I år har vi et fælles overordnet tema, hver måned, for hele huset. 

Der arbejdes forskelligt med temaerne på de forskellige alderstrin, samtidig med at det er aktuelle 

emner, der er valgt med udgangspunkt i børnenes interessefelt. 

Af faste traditioner kan nævnes fastelavnsfest, påskepyntning, Sankt hans, sommerfest, 

julegavefremstilling og julefest med luciaoptog. I forbindelse med de faste traditioner pynter vi op, 

synger sange/sanglege der relaterer til højtiden 

Vi har fokus på indretningen i huset, i forhold til, hvor der er mulighed for, at lege i større eller mindre 

grupper og inddrage forskellige kulturer. F.eks. lære om hinandens hjemmekultur i rollelegen, er det 

mon mor eller far der skal lave mad i børnekøkkenet. 

 

Vuggestuen 

Vi giver barnet mulighed for at: 

 Lege og lære i tydelige læringsmiljøer. 

 Få kendskab til forskellige musik genre. Rock, opera, pop osv.  

 Lave små forskellige teaterstykker.  

 Skabe rum for, at barnet arbejde med sit kreative udtryk samt få materialekendskab, ved at 

tilbyde forskellige materiale hen over året. 

 Tage del i forskellige traditioner inden for fastelavn, påske osv.  

vi bruger forskellige former for medie til hjælp til at blive inspireret. 

 Evaluerer børnenes udbytte, af de iværksatte aktiviteter og læringsmiljøer og justerer dem 

efter den aktuelle børnegruppe. 
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Børnehaven 

Vi er opmærksomme på at: 

 Skabe tydelige læringsmiljøer. 

 Skabe rum for, at barnet arbejde med sit kreative udtryk samt få materialekendskab, ved at 

tilbyde forskellige materiale hen over året. 

 Arbejde med kroplige udtryksformer bla gennem yoga og teater. 

 Introducerer forskellige musikgenre. pop, rock, opera. 

 Inddrage digitale medier. 

 Evaluere børnenes udbytte af de iværksatte aktiviteter og læringsmiljøer samt justerer dem 

efter den aktuelle børnegruppe.  

 

 

 

 

 

 

 


