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Børnehuset Jordbærvangen 

Jordbærvangens pædagogiske mål for 2017-2018 tager udgangspunkt i de nationale 
læreplaner for daginstitutioner, indsats områder i Egedal kommune og egne prioriteringer. Alle 
dokumenter kan findes på hjemmesiden. 

Planerne er nogle overordnet mål, vi har sat for alle børn i Jordbærvangen. Vores aktiviteter er 
styret af Jordbærvangens årshjul, traditioner, børnenes egne valg samt aktiviteter som de 
voksne understøtter/planlægger ved at give børnene mulighed for at eksperimentere, fordybe 
sig, have det sjovt og udvikle sig både inde og ude og med vekselvirkning mellem det 
individuelle og fællesskabet. Vi tilstræber altid at justere os efter den aktuelle børnegruppe. 

I vores pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i:  

At de voksne møder børnene i børnehøjde. 

At omsorg, nærvær og trivsel vægtes højt. For alle børn, forældre og personale. 

At vi møder børnene der, hvor de er i deres udvikling, at vi ser og rummer børnenes 
forskelligheder og handler derfra. 

Mangfoldighed, hvor børnene ikke skal have det samme, men have det de har brug for. 
Så oplever de en succes, som er med til at styrke deres tro på sig selv og andre. 

Et hus hvor vi voksne arbejder med didaktik, struktur og voksenorden, er gode 
rollemodeller for børnene, og er bevidste om vi skal gå foran – ved siden af - eller bag 
ved barnet. 

Inkluderende læringsmiljøer. Alle børn har ret til en plads i fællesskabet – ingen 
udvikler sig i ensomhed, da al udvikling sker i relation med andre. 

Vi har det grønne flag og arbejder med at passe på miljøet, gennem affaldssortering, 
energibesparelser (vand og el) og lærer om naturen. 

Siden 2014 har vi arbejdet med RED BARNETS antimobbe projekt ”Fri for Mobberi” og 
det er kernen i Jordbærvangens børnekultur som vi stadigt udvikler på. 

Fri for mobberi understøttes med ”slåskultur” som handler om at være fysisk og 
kæmpe, med regler i en struktureret ramme. Man øver sig i egne og andres grænser, 
høflighed, opmærksomhed, styrke, lærer regler og har det virkelig sjovt. 



Samarbejdspartenere 

Område Smørums projektpædagoger 

Område Smørums  ressourcepædagoger, 

Område Smørums Inklusionsvejleder  

Talepædagog 

Psykolog 

Sproggrupper 

Råd og vejledning 

Motorikkonsulent 

To-sprogs vejleder  

Sundhedsplejerske 

Og vores andre institutioner i området. 

Andre relevante dokumenter  findes på hjemmesiden : 

Område Smørums kerneopgave beskrivelse 

Sundhedsstrategi 

Forældrefolder 



Alsidige personlige udvikling og Sociale Kompetencer  

Børn i Jordbærvangen skal : 

Ses, anerkendes og respekteres som de personer, de er og opleve at de hører til 

Tilbydes mange forskellige muligheder for at deltage aktivt, have medbestemmelse og 
få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. 

Have mulighed for at bevare og styrke deres selvværd og opbygge en stor selvtillid ved 
at personalet giver plads til at børnene kan udfolde sig som selvstændige og alsidige 
individer 

Have mulighed for at opleve sig som værdifuld deltager i - og medskabere af - et socialt 
og kulturelt fællesskab. 

Have mod på livet, livsduelighed og styrkes i at møde nye udfordringer 

Opleve tryghed og tillid i sine relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud 
med tolerance og respekt for forskellighed. 

Inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.  

Barnet skal lære værdien af samarbejde med andre og deltage i de demokratiske 
beslutningsprocesser. 

Sproglige kompetencer 

Børn i Jordbærvangen skal : 

Mødes af personale, der lytter, forstår og støtter dem i at sætte ord på deres gerninger 
og følelser 

Have mulighed for at udvikle deres sprog og øvrige kommunikationsformer gennem 
dagligdagens aktiviteter. 

Udfordres til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved 
hjælp af forskellige kommunikationsformer og midler. 

Støttes til at udvikle sin nysgerrighed for tegn, symboler, bogstaver og tal. 

Krop og Bevægelse   

Børn i Jordbærvangen skal: 

Opleve glæde ved og tilegne sig forståelse for sin egen krop og ved at være i både ro 
og bevægelse. 



Have styrket sin fysiske sundhed ved at der i den didaktiske planlægning lægges vægt 
på ernæring, hygiejne og bevægelse. 

Ved brug af alle sanser at tilegne sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden. 

Opleve kropslig tryghed samt lære at respektere egne og andres grænser og integritet 

Natur og naturfænomener 

 Børn i Jordbærvangen skal: 

Udvikle forståelse, respekt og glæde ved at være i naturen. 

Lære naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til rum for leg, 
oplevelser, udforskning og viden. 

Tilegne sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. 

Personalet skal skabe basis for barnets grundlæggende tilgang til matematisk og logisk 
forståelse og til forskellige begreber, såsom mønstre, sortering, måling, tid, farve, form 
og problemløsning 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Børn i Jordbærvangen skal: 

Have mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle 
udtryksformer bl.a. musik, teater og kunst 

Have adgang til materialer, redskaber og digitale medier, som kan give oplevelser og 
understøtte barnets skabelsesprocesser. 

Have lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og 
kunstneriske tilbud. 

Science  

Børn i Jordbærvangen skal: 

Have mulighed for at være og blive nysgerrig på det naturvidenskabelige. 

Have adgang til materialer, redskaber og digitale medier, som kan give oplevelser og 
understøtte barnets skabelsesprocesser. 



Som pædagogisk tilgang at følge barnet interesse og optagethed 

Januar Februar Marts April

LP: 
Sprog uge 1-4 

(Vuggestuen VLS)

LP: 
Kulturelle 
udtryksformer og 
værdier uge 5-8 

(Vuggestuen VLS)

LP: 
Krop og bevægelse 
ugerne 9-12 uge 13 
FFM 

(Vuggestuen VLS)

LP: 
Natur og 
Naturfænomener 
ugerne 14-22 

( Indkøring af nye børn 
og nye grupper/ 
overordnet fokus på 
tryghed og nye 
venner) 
(eftertest VLS)

Uge: 1  
Spilleuge

Uge: 5  
Fastelavn

Uge: 9  
Sundhed (brug 
krop/ Motion, 
Benzin/ Mad)

Uge: 14 
Affaldsindsamling/ 
genbrug

Uge: 2  
Dialogisk læsning 
Historie/ eventyr 
fortælling. Med og 
uden rekvisitter 
(kuffert) 

Uge: 6  
Danmark. Musik 
eventyr, flag og 
mad

Uge: 10 
Kropsbevidsthed, 
hvem er jeg ?

Uge: 15  
National 
affaldsindsamlings 
uge

Uge: 3  
Dialogisk læsning 
Historie/ eventyr 
fortælling. Med og 
uden rekvisitter 
(kuffert)

Uge: 7  
Vinterferie

Uge: 11  
Sanseuge

Uge: 16  
Kompost



LP = Læreplanstema /VLS = Vi Lærer Sprog i vuggestuen 

Uge: 4  
Rim og remser/ 
sanglege

Uge: 8  
Et andet land. 
Musik 
eventyr, flag og 
mad.

Uge: 12  
Finmotorik

Uge: 17  
Så og spirer og 
krible, krable, forår, 
insekthotel

Uge: 13   
Fri for Mobberi Uge

Fastelavn for 
børn fre.24.02

Afslutningsfest 
for grp. 1 
31.marts 



Maj Juni Juli August

LP: 
Natur og naturfænomener 
uge 14-22

LP: 
Krop og 
bevægelse 
Uge 23-25 
Uge 26-32 
Sommerferie/ 
temauger 

LP: 
Uge 26-32 
Sommerferie/ 
temauger

LP: 
Uge 26-32 
Sommerferie/ 
temauger 
Sprog uge 33-35 

(før test VLS)

Uge: 18  
Så og spirer og krible, 
krable, forår, insekthotel

Uge: 23 
Idrætsuge-
Område Smørums 
fælles idrætsdag, 
Egen Idrætsdag 
Slåskultur og 
Bevægelse 

Uge: 27-30 
Sommerferie/ 
temauger: 
planlægges 
selvstændigt år 
til år

Uge: 31-32 
Sommerferie/ 
temauger: 
planlægges 
selvstændigt år 
til år

Uge: 19-20 
Bondegård- Hvad er lavet af 
noget fra bondegården ?

Uge: 24 
Miniolympiade

Uge: 25 
Ro/ mindfulness/
Yoga

Uge: 33 
Sprog og Medier

Uge: 21-22 
Bondegård- hvad spiser vi 
fra bondegården ? Bålmad 
og Bondegårdstur

Uge: 26 
Sommerferie/ 
temauger: 
planlægges 
selvstændigt år til 
år

Uge: 34 
Nuancer i sprog

Uge: 35  
Sang og 
fagtelege

Bedsteforældredag/
plant en blomst d. 10. 
maj 15-17:00

Bondegårdstur 
d. 1. juni 2017 
  
Sommerfest 
forældre, børn 
og personale d. 
16.juni

Opstart VLS I 
vuggestuen



September Oktober November December

LP: 
Natur og 
naturfænomener 
Uge 36-39  
Uge 38 National 
Hygiejne uge 

(før test VLS) 
(Vuggestuen VLS)

LP: 
Sprog  
Uge 40 +41 
Kultur og 
kulturelle 
udtryksformer  
Uge 43-51 

(Vuggestuen 
VLS)

LP: 
Kultur og 
kulturelle 
udtryksformer  
Uge 43-51 

(Vuggestuen VLS)

LP: 
Kultur og kulturelle 
udtryksformer  
Uge 43-51 

(Vuggestuen VLS)

Uge: 36 
Abstrakt natur/ 
Naturens kræfter

Uge: 40 Dialogisk 
læsning

Uge: 44 
Eventyr og teater

Uge: 49 
Juleture/ Juleeventyr/ 
Julebag/Juledekorationer 
og Julegaveværksted

Uge: 37 
Kastanjejagt og 
Efterår 

Uge: 41 Spilleuge Uge: 45 
Eventyr og teater

Uge: 50 
Juleture/ Juleeventyr/ 
Julebag/Juledekorationer 
og Julegaveværksted

Uge: 38 
National 
Hygiejneuge

Uge: 42 
Efterårsferie

Uge: 46 
Julegaveværksted 
Vinterkunst

Uge: 51 
Juleture/ Juleeventyr/ 
Julebag/Juledekorationer 
og Julegaveværksted

Uge: 39 
Vand

Uge: 43 
Halloween/Lysfest

Uge: 47 
Julegaveværksted 
Vinterkunst

Uge: 52 
Lukket og glædelige 
Juleferie

1/9 overnatning i 
Jordbærvangen for 
kommende 
skolebørn. Opstart 
af førskole forløb 
frem mod SFO 
start. 
/selvstændigt 
årshjul udarbejdes)

Uge: 48 
Julegaveværksted 
Vinterkunst 



Fælles 
forældremøde d. 
26. september 
(valg)  

VLS 
forældremøde 
( 4/9-14/9)

Samtaler for 
kommende 
skolebørn

Samtaler for 
kommende 
skolebørn  
Forældre og børn 
Lysfest/Halloween 
1. nov.  kl. 
17-18:30

Juleklip d. 4.12 kl. 
15-17


