
 

Pædagogisk læreplan for Børnehuset på Poulstrup Friskole 

Indledning 

Børnehuset ligger i landsbyen Poulstrup, få minutters kørsel fra Hjørring. Vi er en del af Poulstrup 
Friskole og er underlagt bestyrelsen for denne. Vi har til huse i en forholdsvis ny tilbygning til skolen 
og har en tilhørende stor legeplads og naturgrund. Børnehuset har mange kvadratmeter pr. barn, samt 
fantastiske tillægs faciliteter såsom: Brug af gymnastiksal, Sløjd, hjemkundskabslokaler mm.  

Børnehuset er normeret til gennemsnitligt 65 børn pr. år, bestående af børn i vuggestue fra 0- til 2 år 
10 mdr., børnehavedelen fra 2 år 10 mdr. til skolestart. Såfremt forældrene ønsker deres barn skal 
blive i vuggestuen til det er 3 år, tilgodeser vi forældrenes ønske, mod fortsat betaling af 
vuggestueplads. 

Kristian Bertelsen er skoleleder på Poulstrup friskole og Børnehus. Han er den øverste pædagogiske 
ansvarlige for Børnehuset. 

Karen Risborg er ansat som afdelingsleder af Børnehuset. Hun varetager det pædagogiske ansvar og 
den daglige drift i Børnehuset. 

Børnehuset prioriterer en god personalenormering med plads til fordybelse for det enkelte barn og et 
godt samarbejde med forældrene. Vores menneskesyn er at alle er værdifulde, alle er lige og ingen er 
alene. 

Børnehuset har en forældrebestyrelse, bestående af 3 forældrerepræsentanter og 2 
medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsens primære opgave består i at fastsætte principper for 
børnenes dagligdag. Fx den allerede vedtagne frugtordning. 

Læringssyn 

Børnehuset er et hus, hvor børnenes trivsel, venskaber, aktiviteter og læring er i højsædet. Der sker 
læring, når børnene er trygge, aktive, deltagende, og når de får oplevelser, som de reflekterer over og 
forholder sig til.  

Mindst en’ formiddag om ugen er vi på tur ud af huset. Det kan være til den nærliggende: ”Børnenes 
jord” eller andre steder i lokalområdet. Det kan også være ture til Hjørring bibliotek, teater eller 
lignende.  
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De voksne har et inkluderende syn på barnet, de lytter til barnets stemme, følger barnets spor, 
reflekterer over egen praksis og dagligdagen er præget af velovervejede pædagogiske handlinger og 
aktiviteter. 

I Børnehuset arbejdes der med barnets alsidige udvikling, med særlig fokus på krop og bevægelse, 
udeliv og kost. 

Værdigrundlag for Poulstrup Børnehus: Tillid, fællesskab, respekt, ansvar og livsglæde 

Tillid: Børnenes tillid til de voksne og hinanden er vigtig, derfor er vi meget bevidste om: Barn- barn 
og barn- voksen relationerne. Hvordan trives børnene med hinanden, de voksne og de aktuelle 
rammer ude og inde. Vi vil lytte, inddrage og vurdere det psykiske, fysiske og æstetiske  børnemiljø ud 
fra børnenes perspektiv og alder.  Det, at indgå i en betydningsfuld relation, kræver, at vi kender og 
accepterer hinandens behov og grænser.  

En god overgang fra hjemmet eller dagplejen har ligeledes stor betydning for barnets trivsel i 
Børnehuset. Derfor vægter vi  samarbejdet med de private dagplejere i området højt. Det, at barnet 
kender stedet og har mødt de andre børn og voksne før, gør overgangen lettere. Vi tilbyder også nye 
børn et besøg i hjemmet inden opstart for at gøre barnet så tryg som muligt. Hvis barnets erfaring 
med sin første overgang, er positiv, har barnet også tillid til, at den næste overgang bliver god. Fx fra 
Børnehuset til skolen, hvilket fremmer inklusionen. 

Fællesskab: Vi har et inkluderende læringsmiljø, hvilket vil sige, at vi har en anerkendende og 
ressourceorienteret indgangsvinkel til det enkelte barn. Her har legen en central betydning. Det er i 
legen børnene kigger hinanden an og lærer om de sociale spilleregler.  Det er også gennem legen vi 
udfordrer børnenes videbegærlighed. Børn leger fordi de ikke kan lade være. Her spiller det fysiske 
læringsmiljø en central rolle. Vi vil udnytte den megen plads i huset, til at skabe små læringsmiljøer 
der inspirerer børnene til mange forskellige lege, såsom konstruktions, fantasi, bevægelses og 
rollelege. 

Vi vægter også fællesskabet på tværs, skolen og Børnehuset. Fx: Går de børn, der har lyst, hver 
morgen med til morgensamling i aulaen sammen med skolebørnene. Her synges morgensang og børn 
og voksne skiftes til at vise/fortælle om emner, oplevelser og læring.  

4 gange om året arbejder Børnehuset og Skolen med samme emne i en uge af gangen. Børnene fra 
Børnehuset deltager sammen med skolebørnene i det omfang, de magter, især de ældste 
børnehavebørn får stort udbytte af disse temauger. De resterende børn arbejder med emnet i 
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Børnehuset og mødes evt. med skolebørnene en enkelt eller to formiddage, hvor de viser/fortæller 
hinanden om det, de hver især har arbejdet med.  

Respekt: Når vi arbejder inkluderende, er vores fortællinger om børn, forældre og hinanden 
anerkendende og positive. Vi behøver ikke at være enige om alt, tværtimod. Vi ønsker at lære børnene, 
at det er ok at have forskellige meninger og holdninger. Det kan være medvirkende til, at det enkelte 
barn har respekt for sig selv og hinandens forskelligheder.  

Ansvar: Her er samarbejdet mellem Børnehuset og forældrene vigtig. Dialogen omkring barnets 
dagligdag og måden, vi tiltaler hinanden på, har stor indvirkning på barnet. Barnet skal tage del i det 
daglige ansvar for fx oprydning. Friskole ånden er meget afhængig af, at alle forældre tager ansvar og 
byder ind med noget. Dette bliver børnene naturligt en del af. Det engagement forældre, personale og 
støtteforeningen har for friskolen smitter af på børnene, der selv bliver mere ansvarsfulde, både i 
forhold til opgaver og overfor hinanden.  

Livsglæde: Når de 4 øvrige værdier er en del af barnet, har livsglæden gode vilkår.  Barnet møder 
voksne, som vil det og er glade for at se det. Barnet skal vide, at vi rummer det, uanset hvilket humør 
det er i. 

Vi er opmærksomme på, hvordan det enkelte barn trives i det sociale samspil med de andre børn. Det 
at have gode legerelationer er en vigtig forudsætning for, at barnet føler sig som en del af fællesskabet. 
Det, at barnet glæder sig til at komme i Børnehuset hver morgen, glæder sig til at lege med sine 
venner, og at det har en positiv forventning til dagen, giver livsglæde, samtidig med at barnet tør 
eksperimentere og være nysgerrig.  

For at sikre et barns livsglæde bedst muligt er den åbne og ærlige dialog mellem forældre og 
personalet meget vigtig. Sker der ændringer i hjemmet, og hermed i barnets livssituation som fx: 
skilsmisse, dødsfald i familien eller andre større ændringer, er det vigtigt, at vi får besked, ligesom vi 
sørger for, at forældrene får besked, hvis vi oplever udfordringer eller ændringer i et barns adfærd. På 
den måde kan vi tackle situationen bedst muligt.  

For at sikre os, at vi kommer rundt om alle læreplanstemaerne på et år, har vi valgt at lave et årshjul, 
hvor vi har særlig fokus på et læreplanstema to måneder af gangen. Fordelt således:  

1. September – Oktober: Krop og bevægelse  
2. November – December: Barnets sproglige udvikling  
3. Januar – Februar: Barnets alsidige personlig udvikling  
4. Marts – April: Kulturelle udtryksformer og værdier  
5. Maj – Juni: Naturen og naturfænomener  
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6. Juli – August: Barnets sociale kompetencer. 

 

 

Krop og Bevægelse 

Mål:  

At barnet lærer sig selv at kende og have respekt for egne og andres personlige grænser 
At bruge kroppen på forskellige måder 
At lære udholdenhed og forståelse for kroppens reaktioner når den bruges 
At udvikle sig fin- og grovmotorisk 
At få viden om sund mad og vigtigheden af dette, samt god hygiejne 

 

Pædagogiske metoder til at nå målet 

De voksne viser vejen ved selv at deltage i lege og kropslige aktiviteter 
Børnene præsenteres for forskellige aktiviteter, med udgangspunkt i, at børnenes grundmotorik 
automatiseres. Kravle, hinke, hoppe på to ben, hoppe på et ben, rulle sig på gulvet med armene strakt 
op over hovedet. Retningssans 
Vi opmuntrer til bevægelse 
Vi tilbyder varierede og mangfoldige rammer, hvor børnene kan bevæge sig 
Vi præsenterer børnene for sund og varieret mad 

 

Eksempler på aktiviteter i hverdagen 

Vi benytter Børnehusets motorikrum til pøle lege og motorikbaner 
Vi benytter Skolens gymnastiksal til motoriske lege og øvelser 
Vi bruger Børnehusets legeplads og legeredskaber, samt leger i skoven 
Vi går på ture i området samt færdes i det kuperede terræn, der er i skovbunden 
Vi har fokus på sund mad og afholder maddage i hjemkundskab, hvor børnene inddrages i 
madlavningen 
Vi støtter barnet til at huske håndvask før spisning og efter toiletbesøg. 
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Barnets sproglige udvikling 

Mål: 

At børnene lærer at sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger 

At lære at forstå kropssprog og mimik, samt forstå andres. 

At lære at lytte til andre 
At lære, at håndtere konflikter ved hjælp af sproget 
At lære sprogets tegn, symboler, bogstaver, farver og tal mm. 
At barnet får kendskab til det engelske sprog 
At barnet øver sig i at ytre sig i små og store grupper 

Pædagogiske metoder til at nå målet 

Vi tager udgangspunkt i de 10 understøttende sprogstrategier: 

1. Følg barnets interesse  
2. Brug åbnende spørgsmål 
3. Vent på barnets svar  
4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger  
5. Hjælp barnet med at sætte ord på 
6. Forklar ord barnet ikke kender i forvejen  
7. Relater til noget barnet kender  
8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen 
9.  Ret ikke barnets fejl direkte 
10. Leg med sproget når det er muligt. 
Præsentere barnet for det engelske sprog 
Vi er bevidste om eget sprogbrug og at vi er rollemodeller. 

Eksempler på aktiviteter i hverdagen 

Vi deltager i emneuger og morgensang, sammen med skolen, hvor der bliver sunget, fortalt historier 
og givet fælles beskeder 
Vi øver tal, bogstaver, farver etc. 
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Vi igangsætter lege, hvor det engelske sprog indgår. 
Samlinger på stuen: Rim og remser, sang og sanglege, dialogisk læsning, børnene italesætter 
oplevelser, lege sproglege mm. 

 

Barnets alsidige personlige udvikling: 

Mål 

At barnet føler sig anerkendt og oplever at fællesskabet med andre har værdi 
At barnet kan udtrykke egne behov og følelser og har forståelse for andres 
At få opbygget selvværd og tillid til omgivelserne 
At barnet kender sit eget ophav, hvor det bor, hvad det godt kan lide, og hvad det er god til 
At barnet oplever glæde ved sig selv og egne evner. 
At barnet oplever at blive lyttet til og selv kan lytte til andre 
At barnet oplever omsorg, nærvær, udfordringer og oplevelser 
At barnet er omgivet af tydelige og nærværende voksne 
At barnet kan tage ordet og være på, fx til en samling 

Pædagogiske metoder til at nå målet 

Vi giver barnet medbestemmelse og ansvar i forhold til alder og modenhed 
Vi igangsætter et stort udbud af aktiviteter, så barnets kompetencer udvikles, og barnet lærer 
forskellige materialer og teknikker at kende. 
Vi laver fælles aktiviteter, aldersopdelte aktiviteter, udflugter, hvor barnet kan fordybe sig og skabe 
sammenhænge. 
Vi skaber rammerne for, at barnet vil bidrage med noget til samling, kan fortælle om oplevelser 
Vi differentierer kravene i planlagte aktiviteter 

Eksempler på aktiviteter i hverdagen 

Samlinger, hvor børnene lytter til hinandens fortællinger fra hverdagen 
Aldersopdelte aktiviteter, fx samarbejde med skolen om overgang fra børnehave til skole.  
Vi finder aktiviteter, som tager udgangspunkt i det enkelte barns NUZO og interesseområde. 
At barnets stemme høres både i forhold til valg af aktiviteter og lege 
Vi pirrer barnets nysgerrighed og lyst til at eksperimentere ved at have mange forskellige materialer og 
værktøj fremme.  
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Vi snakker om, hvad barnets fulde navn er, hvilken adresse barnet bor på og  hvilken by det bor i, hvad 
er barnet god til og andre relevante spørgsmål, som gør barnet klogere på sig selv og sin omverden. 

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Mål 

At møde voksne der formidler kultur og lærer barnet kreativitet 
At barnet er en del af det store fællesskab på hele skolen 
At barnet får kendskab til forskelligt værktøj, hvordan det bruges og hvad det bruges til 
At huset har fokus på traditioner  
At fremme børnenes forståelse for eget ophav. 
At lære om det at være dansk og lære om andre kulturer.  

 

Pædagogiske metoder til at nå målet 
 
Vi styrker barnet i at udfolde sig kreativt ved at give adgang til forskelligt værktøj og materialer 
Vi laver voksenstyrede aktiviteter med kulturelt formål fx traditioner, farvelære, digte historier 
Vi præsenterer barnet for kulturformer gennem sang, tale, bevægelse og leg 
Vi leger med det danske sprog og stifter kendskab til andre sprog, især engelsk 
Vi deltager i morgensamlinger. 
Vi arbejder med temaet: Børn fra andre lande og danner venskabsgrupper på tværs af landegrænser. 
 
Eksempler på aktiviteter i hverdagen 

Vi arbejder på værkstedet, hvor vi sammen med børnene skaber kunst, skulpturer etc. 
Vi tager i teater og øver selv små skuespil 
Vi fejrer højtider 
Vi benytter vores bibliotek og de mange tilbud det har 
Vi besøger det historiske museum i Hjørring og snakker om gamle dage. 
Vi er aktive på tværs af skole og Børnehus 
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Naturen og naturfænomener  

Mål 

At barnet lærer at respektere naturen og behandler dyr ordentligt 
At blive dus med naturen og forstå, hvordan de kan benytte og færdes i den. 
At børnene får forståelse for de forskellige årstiders særpræg og muligheder. 
At kende de 4 elementer: Vand, ild, jord og luft 
At få kendskab til træer og planter 
At barnet har mulighed for, at erfare naturen med alle sanser og opleve den som rum for fri leg og 
fantasi, samt til udforskning af verden  
Vi vil have vores egen lille køkkenhave, samt nogle højbede, hvor vi kan dyrke krydderurter, blomster 
og grøntsager  

 

Pædagogiske metoder til at nå målet 

Vi benytter naturen hele året og i al slags vejr. Hver årstid har sit særpræg. 
Vi giver børnene mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og udvikle respekt for naturen 
og miljøet. 
Vi samler affald og snakker om, hvad der må smides i naturen, og hvor længe en nedbrydningsproces 
tager  
Vi bringer naturen ind, fx når juletræet kommer ind.  
Vi snakker om, hvordan man opfører sig overfor dyr og planter 
Hvad må vi i naturen, og hvad må vi ikke 

Eksempler på aktiviteter i hverdagen 

Tage på skovture og gåture 
Inddrage naturen på legepladsen, lave bål, kigge på dyr i forstørrelsesglas, samle frugter mm.  
Snakke/læse/føle vejret og årstiderne 
Indsamle ting i naturen og snakke om dem og bruge dem kreativt. 
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Vi bygger huler, konstruerer og anvender forskellige materialer og teknikker 
Børnene får mulighed for at eksperimentere med naturens materialer 
Vi laver kartoffelfælder, finder insekter, studerer dem og snakker om hvilken art det er 

 

 

Barnets Sociale kompetencer  

Mål 

At lære barnet at lytte til andre 
At barnet også lader andre børn bestemme noget i legen 
At barnet selv kan vente på tur 
At barnet skaber omsorgsfulde og tolerante relationer til andre børn og voksne 
At barnet udvikler evnen til at reflektere over egne handlinger, og hvordan det påvirker de andre børn. 
At barnet bliver en god kammerat, som udviser empati i samværet med andre. 

Pædagogiske metoder til at nå målet 

Vi har en anerkendende tilgang til børn, kollegaer og forældre 
Vi taler med barnet om egen og andres oplevelse af en given situation 
Vi guider barnet til at håndtere egne reaktionsmåder. 
Vi lærer børnene god omgangstone og samværsformer 
Vi giver plads til den spontane leg børnene imellem og lader dem udforske legen både med og uden 
voksnes indblanding og vejledning 
Vi taler med barnet om, hvad det vil sige at være en god kammerat 
Hvis et barn agerer meget udadreagerende i konfliktsituationer, venter vi med at italesætte 
situationen, til barnet er faldet til ro og har det godt igen. På den måde kan barnet skabe et positivt 
hukommelsesspor og lære noget af konflikten 

 Eksempler på aktiviteter i hverdagen 

Spisesituationer, samlinger og andre typer aktiviteter, hvor barnet øver sig i at fortælle og lytte 
Vi skaber mange mindre læringsrum i institutionen, så børnene har mulighed for at indgå i mange 
forskellige fællesskaber og for at møde, og fastholde venskaber. 
Børnene deltager aktivt i oprydning og andre daglige gøremål, som fx borddækning 
Vi opfordrer børnene til at spørge en kammerat om hjælp, inden de spørger en voksen.  
Vi snakker om mimik, følelser og det at lære hinandens grænser at kende 
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Vi inspirerer til samarbejde og fælles opgaveløsning for at udvikle sociale kompetencer, såsom 
empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder  

 

 

Børn med særlige behov: 

Relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der inkluderer børn med særlige behov i gruppen. 

Mål 

Børnehuset er for alle børn, også dem der har det svært af den ene eller anden grund. 
Børn med særlige behov skal have den optimale støtte og hjælp. 

Pædagogiske metoder til at nå målet 

Vi fokuserer på barnets trivsel og adfærd, og støtter barnet i at være en del af gruppen, for at undgå 
eksklusion 
Vi vil styrke barnets selvværd gennem anerkendelse og omsorg 
Vi vil inddrage forældrene i vores bekymring, hurtigst muligt og med en anerkendende tilgang 
Vi vil tage udgangspunkt i hele børnegruppen og så vidt muligt tilpasse den, så alle børn føler sig 
inkluderet. 
Vi vil tage kontakt til og samarbejde med PPR, så tidlig som muligt. 

Eksempler på aktiviteter i hverdagen 

Vi vil inddrage barnet på dets niveau og evt. i mindre grupper. 
Vi accepterer det, barnet kan og tager udgangspunkt i barnets NUZO 
Vi har løbende dialog, samt møde med forældrene, PPR eller andre relevante samarbejdspartnere 

Dokumentation og daglig praksis 

Vi informerer dagligt forældrene om dagens aktiviteter på vores whiteboard tavler.  
Kristian sender nyhedsbrev ud en gang om ugen til alle forældre i Børnehus og Skolen 
Pædagogerne sender mail til forældrene med mdr. plan over aktiviteter, fødselsdage etc. 
Vi har en mappe på hver stue med pædagogisk dokumentation. 
Hvert barn har sin egen mappe med dokumentation af aktiviteter, forløb og læringshistorier 
Vi inddrager børnenes oplevelse af børnemiljøet, afhængigt af børnenes alder og modenhed. 
Børnemiljøet har stor betydning for børnenes mulighed for at udvikle sig, trives og lære 

10 

 



 

 

 

 

Evaluering 

Mindst hvert andet år evalueres,  den pædagogiske læreplan. Lederen er ansvarlig for at dokumentere, 
om de pædagogiske metoder og aktiviteter samt arbejdet med børnemiljøet opfylder de opstillede 
mål. Sker der væsentlige ændringer i dagtilbuddet, er der krav om, at læreplanen skal revideres. 
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