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Kære læser 

I denne lille folder beskriver vi alt det, vi gør i vores hverdag. Formålet 
er, at du får et indblik i, hvordan vi arbejder.  

 

Vores udgangspunkt er modellen Kompetenceanalysen for pædago-
ger, og vi har nedskrevet en række eksempler på vores praksis ud fra 
denne. Vi håber, at du vil synes om det. 

 

Rigtig god fornøjelse. 

 

Mange hilsener 
Personalet og ledelsen på Vedbyholm 
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Læringskompetence 

1. Planlægge og organisere 

Formål: Det giver et overblik – alle medarbejderne ved, hvad de skal.  

 

Vi arbejder overordnet ud fra de 6 læreplanstemaer.  

Gennem en periode på 8 uger arbejdes der med et overordnet tema, 

som udspiller sig i udvalgte læringsmiljøer. 

Der er lavet en ad hoc –arbejdsgruppe, som planlægger uge for uge og 

nedfælder det på en ugeplan.  

Det giver synliggørelse for forældrene (både fysisk i institutionen og 

på Tabulex).  
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Konkrete aktiviteter: 

• Læringsmiljø – Vi planlægger, organiserer, udfører og evaluerer. 

• Temaer – Vi synliggør og dokumenterer temaer . 

• Ugeplaner – Ugeark udfyldes med skrift og tegninger over aktivi-

teter samt Tabulex. 

• Dagsplaner – Hver afdeling har en whiteboardtavle med plan-

lægning af dagens rutiner: Samling, spisning, sovebørn, frugtcafé 

etc. 

• Sproggrupper – disse tager udgangspunkt i børnenes behov ud 

fra fastlagte rammer. 

 

Vi finder redskaberne (fysisk fx bøger) for at udføre læringsmiljøerne. 

Eksempelvis i vuggestuen med temaet ”selvhjulpenhed” er der tæp-

per på badeværelset, hvor de kan sidde uden at få kolde numser, når 

de skal lære at tage bukser, strømper og tøj på. 

2. Arbejde med formål og mål 

Læringskompetence 
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Læringskompetence 

3. Variere pædagogisk metode og tilgang 

• Vi ser det enkelte barn og bruger forskellige redskaber. 

• Vi sparrer med hinanden ved at holde temamøder, planlæg-

ningsmøder, afdelingsmøder, tværfaglige møder og generelt i 

hverdagen. 

• Vi er nysgerrige på udfordringer mht. nye tilgange 

• Vi har fokus på selvudvikling 

• Vi laver legegrupper, som giver børnene andre relationer og 

styrker fællesskabet 

• Vi laver målrettede sprogaktiviteter tilpasset det enkelte barn  



7 

Læringskompetence 

4. Evaluere og give feedback 

• Vi er gode til at italesætte og lytte til både hinanden og børnene. 

• Vi rammesætter og systematiserer vores evaluering og feedback 

i fx læreplansgruppen. 

• Derudover laver vi en stærk hverdagsevaluering, hvilket under-

støtter den skemalagte evaluering. 

• Vi giver løbende anerkendende feedback i hverdagen. 

• Vi er gode til at anerkende hinanden – og give ros og vejledning. 
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5. Starte og slutte stærkt 

Børneledelseskompetence 

Formålet med at starte og slutte stærkt er at give børnene en tryghed 

ved faste rammer og rutiner. Vi viser dem, at der er en plan og struk-

tur over dagen – og vi reflekterer over, hvad vi gør, og hvorfor vi gør 

det. 

Vi   

• starter dagen med at sige godmorgen, og vi slutter dagen med 

at sige farvel. 

• taler om, hvad vi skal – og vi slutter med at tale om, hvad vi har 

lavet (samling og piktogrammer). 

• forbereder børnene på spisesituationen, starter spisningen med 

et ritual og slutter med at sige: ”Nu er vi færdige, og nu skal vi 

xx!” 

• forbereder børnene på en given aktivitet, vi fortæller, hvad akti-

viteten indeholder, og når vi er færdige, slutter vi stærkt med at 

sætte ord på. 

• Ved påklædning i garderoben får de børn, der har brug for det, 

et tydeligere: ”Nu er det din tur til at få/tage tøj på” og et ”nu er 

du færdig med at tage tøj på og skal gå ud på legepladsen.” 
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6. Motivere og skabe mening 

Børneledelseskompetence 

Vi  

• laver en fast ramme og agerer som forbilleder fx i forhold til 

sundhed og kost, så vi får børnene til at smage, og så de får en 

bevidsthed om det sunde valg. 

• gør det til en leg at tage tøj på – for at motivere børnene. 

• involverer os selv og er aktive deltagere og er rollemodeller. 

• gør det tydeligt for børnene, hvorfor vi gør, som vi gør. 

• viser hinanden og børnene engagement. 

• er nysgerrige og eksperimenterende i børnehøjde.  
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7. Bruge din krop, din stemme og dine fysiske  

rammer bevidst 

Børneledelseskompetence 

Vi  

• har øjenkontakt med børnene og bruger et tydeligt kropssprog. 

• bruger fagter og gestikulerer fx til sange. 

• er bevidste om brug af egen stemme bl.a. til eventyr som De tre 

bukke bruse 

Vi er med som voksne til børnenes aktiviteter.  

Vi er fx aktive sammen med børnene, når vi har sansekasser fremme. 

Vi bruger rummene bevidst: 

• Alrummet til rytmik, skoven til løb og masser af bevægelse. 

• Motorikrummet til fysisk aktivitet (hængekøje, ribbe, trampolin). 

• De mindre rum bruger vi til fordybelse. 
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8. Skifte mellem voksenroller 

Børneledelseskompetence 

Formålet er, at vi viser børnene vejen og lærer dem at indgå i sociale 

relationer. 

• Vi er med som rollemodeller og er tydelige i kropssprog, sprog 

og mimik.  

• Vi inddrager børnenes perspektiv og input til aktiviteten, så de 

oplever medbestemmelse. 

• Vi er koncentrerede om den aktivitet, vi er i gang med og fordy-

ber os i den. 

• Vi opfordrer forældrene til at komme enten inden eller efter 

samling, da er vi opmærksomme på, at kan skabe forstyrrelse i 

gruppen/aktiviteten, hvis de ankommer undervejs. 

• Vi sætter ord på det, vi gør. 

• Vi sætter rammen for aktiviteten, men følger børnenes spor, så 

vi er flytbare.  
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9. Fornemme og skabe stemninger i børnegruppen 

Social kompetence 

• Vi er meget opmærksomme på børnenes mimik, legens tempo, 

børn som er udenfor i en leg, og børn der sidder for sig selv. 

• Vi er bevidste om, at børnene spejler vores adfærd, og at det 

påvirker stemningen. 

• Vi bruger vores mimik, kropssprog, toneleje mm. til at justere 

stemningen. 

• Den voksne viser engagement. 

• Vi har en bevidsthed om, at vi ikke kan undgå at kommunikere – 

uanset hvad vi  gør. 

• Vi har en fornemmelse for, hvad der er behov for i gruppen, og 

ud fra det er vi omstillingsparate.  
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10. Danne relationer til hele børnegruppen 

Social kompetence 

• I samlingen har vi fokus på hele børnegruppen, hvor vi har den 

samme aktivitet. 

• Den voksne har øje for, at det enkelte barn kan bidrage med no-

get til børnegruppen og fællesskabet. 

• Den voksne tager afsæt i børnenes interesser, som bliver det, vi 

er fælles om i hele børnegruppen. 

• Vi ser og hører det enkelte barn, så vi  ved, hvad der er deres 

behov og deres udvikling. 
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11. Danne relationer til hvert enkelt barn 

Social kompetence 

• Vi er opmærksomme på det enkelte barn. 

• Vi er i børnehøjde og bruger øjenkontakt og mimik. 

• Vi er sammen med dem på gulvet, i sandkassen og i spisesituati-

oner.  

• Barnet kan spejle sig i os, og vi spejler barnet ved at grine, plud-

re ord og gentage. 

• Vi lytter til barnet, ser barnet og er nærværende. 

• Vi har interesseemner fx nye søskende, ferie, sport og fritid.  
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12. Få børnene til at danne relationer til hinanden 

Social kompetence 

Vi  

• guider børnene til at finde nogen at lege med.  

• lærer børnene at spørge om hjælp fra voksne og andre børn. 

• sætter børnene i legegrupper eller ved faste pladser dernæst i 

grupper, der støtter og styrker hinanden. 

• støtter børnene i relationen med hinanden. 

• laver legegrupper, der hjælper børnene med at danne nye relati-

oner. 

• deltager aktivt i en leg med et barn udenfor de andre børns leg, 

så vi på den måde tiltrækker andre børn og starter en ny leg. 

• viser vejen frem. 

• sætter vores præg på legen og vurderer fagligt, hvornår vi skal 

blande os i legen, og hvornår vi skal lade dem lege selv.  
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