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Pædagogisk
lærerplan
Børnehaven Klokkeblomsts
værdier.

Det er værdifuldt at børnene:
• Føler sig ”Hjemme” i børnehaven, føler sig trygge og velkommen hver dag af de
voksne og de andre børn.
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• At de har tillid og respekt for de voksne og de andre børn i børnehaven.
• At de kan sætte deres egne grænser og respektere de andre børn og voksnes
grænser.
• At de er nærværende, gode og omsorgsfulde over for de andre børn.
• At de har et pænt sprog, snakker ordentligt til os alle sammen.
• At de udvikler deres kompetencer: Selvhjulpenhed i alle gøremål.
• Udvikle deres fantasi og kreativitet og bevare den.
• Indgå i det sociale fællesskab, så de med tiden kan udvikle sig til selvstændige
frie mennesker.

Det er værdifuldt at forældrene:
• Tager ansvar for deres børn.
• Er nærværende og lyttende til både børnene og de voksne.
• Er åben, accepterende og interesseret i Rudolf Steiner pædagogikken.
• Samarbejde omkring børnene/ ikke kun deres egne børn, men alle børnene i
børnehaven.
• Er rummelige og positive i fællesskabet.
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• Være nysgerrige og spørgende.
• Være deltagende og aktive i forældremøder, årstidsfester,
forældrekonsultationer, arbejdsdage og barnets fødselsdage.
• At have følelsen af fællesskab.
• At vi sammen løfter Klokkeblomst til glæde for børnene, personalet og
forældrene selv.
Det er værdifuldt at bestyrelsen:
• Støtter personalet i det pædagogiske arbejde.
• Støtter lederen på Klokkeblomst, en slags sparringspartner.
• Samarbejdsvillig, lyttende og forstående.
• Økonomisk overblik og er med til at lægge budget.
• Interesse, nogen kendskab og indblik i Rudolf Steiners pædagogik.
• Tager sig af forskellige opgaver, som man er blevet enige om til møderne, som
bestyrelsesmedlem af egen fri vilje har lyst til, kompetence til.
• Deltager i forældresamtaler, ansættelser og fyringer, hvis det er nødvendigt.
• Overholder deres tavshedspligt.
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Det er værdifuldt at personalet:
• Møder barnet DER hvor det er, barnet bliver set og hørt. Og bliver lagt mærke til
som et helt specielt og dejligt barn
• Er rummelige, fleksibel og positive.
• Er lyttende, nærværende og omsorgsfuld.
• Lytter til barnets behov og respektere barnets grænser.
• Iagttager og følger barnets udvikling.
• Sætter en stor ære i at barnet bliver selvhjulpen og bliver et frit og selvstændigt
menneske med sociale kompetencer.
• Har stor interesse i Rudolf Steiner pædagogikken og fællesskabet.
• Tager ansvar og tavshedspligt alvorligt.
• Er flittig, villig og aktiv.
• Er nærværende og forstående over for forældrene, børnene og det øvrige
personale.
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Det er værdifuldt at lederen:
• Er nærværende og tilstede her og nu.
• Er åben, lyttende, fleksibel og viser tillid og tryghed i børnehaven både over for
børnene, forældrene og personalet.
• Viser viljestyrke og er engageret i dagligdagen.
• Har kendskab og lyst til Rudolf Steiners pædagogik og er villig til at udbrede den
til interesserede, f.eks. nye forældre og på forældremøder.
• Uddelegere og vejlede pædagogiske, praktiske og administrative opgaver i en
positiv stemning så det øvrige personale har lyst til at udføre disse opgaver.
• At opretholde et positivt samarbejde mellem børnehaven og forældrene i
fællesskabet.
• Prøve at holde positive personalemøder, så det øvrige personale mærker at vi
• ”løfter” i fælles flok og er ansvarlige for at dagligdagen fungerer.
• At være lydhør over for sit personale. Deres forslag, nytænkning til
årstidsfesterne, rytmerne og gode realistiske ideer.
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Klokkeblomst’s pædagogiske principper:
Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners menneskebillede antroposofi, som er latinsk og
betyder ”Visdom om mennesket”. Det skal opfattes sådan, at mennesket er et legemligt,
sjæleligt og åndeligt væsen. Det tregrenede menneske.
Tanke, følelse og vilje.
For barnet i børnehavealderen er tre forhold vigtige og væsentlige:
• Barnet er et efterlignende væsen
• Barnet er et sansende væsen
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• Barnet er et rytmisk væsen

Barnet er et efterlignende væsen både i det fysiske og de sjælelige, derfor er det meget
vigtigt at de voksne, som er omkring barnet, er efterlignelsesværdige med tydelighed,
meningsfuldt arbejde og positive.
Barnet er et sansende væsen og suger alt til sig, derfor er det vigtigt her at de er omgivet
med kærlige, positive og omsorgsfulde voksne. Voksne der lytter til deres grænser og
behov. Og der har et ”pænt” sprog. Vigtigt at de er omgivet med smukke ting, natur
stene, blomster og levende lys. Naturlige materialer som trælegetøj som appellerer til
deres fantasi, følesans og udvikling.
Barnet er et rytmisk væsen. Dagen, ugen, månederne og året er meget rytmisk med
genkendelighed og barnet kan overskue det. Det giver stor tryghed, også at mærke på
maven og lugten at nu skal vi spise igen på samme tid hver dag. Muligheden er der for
at udvikle sig frit i den pædagogiske rytme.

Der er en dagsrytme, ugerytme, måned/årsrytme.
Dagsrytme:
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Vi åbner kl.8 og starter med at give hånd til både barn og forældre med øjenkontakt. Vi
starter som regel inde og børnene har ”Fri leg”, de fleste vil dog gerne lave en
morgentegning. Som vi skriver navn på og samler i en mappe som de får med hjem til
sommer og jul. Vi værner omkring stilheden om morgenen.
Kl.9 ringer vi ind til morgensamling, børnene skiftes til at gå med en klokke og vi synger
alle sammen ”Ding-dinge-ding siger det i skoven” o.s.v. Og vi samles i en rundkreds. Vi
synger 3 faste morgensange hver dag og har årtidssanglege og fingerlege på gulvet.
Kl. ca. 9.25 har vi ”Fri leg” ude i vores gård. Kan ske at der er en lille gruppe børn der
bliver inde og leger videre på deres leg fra før morgensamlingen eller et par stykker der
hjælper med at dække bord og rydde op inde. Ude i gården går de voksne og fejer,
rydder op, beskærer planter, sidder med børn på skødet, snakker med et par børn eller
laver huler til børnene.
Kl.10.40 bliver børnene kaldt ind i garderoben, tit lidt af gangen. Toiletbesøg og grundig
håndvask. Blebørnene får ny ble på og vi samles i sanglegerummet, hvor vi synger sange
indtil alle er ankommet. Så synger vi en bukke/neje sang, et barn er i midten og bukker/
nejer for et andet barn som så går parvis hen til døren og banker på. De sætter sig på
deres plads. Pædagogerne har lavet en bordplan som bliver ændret lidt efter hver ferie.
Derefter holder vi hinanden i hænderne og der er helt stille, så tændstikken tør komme
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ud af æsken. Der bliver tændt et lys på hvert et bord og vi synger vores bordvers, hvor vi
takker solen, regnen og jorden for det mad, der står på bordet.
Kl. 11 spiser vi . Her værner vi meget om roen og stilheden. Når vi er mætte, må vi gerne
snakke stille og roligt med et andet barn som også er færdig Vi venter med at synge tak
for mad til alle er færdige med at spise. Bagefter hører børnene årtidseventyr (Balsam
for sjælelivet). Som den voksne fortæller udenad. Som de tit efterligner i deres ”Fri leg”.
Kl.ca.12 Hvilestund for de mindste børn. En voksne, (den samme i 1 mdr.) går fra til
dette og bliver derinde til børnene sover, det giver stor tryghed. Et par børn kan hjælpe
med at tage ud af bordet og gøre rent på skift. De andre børn går ud og leger, som regel
over på vores store dejlige legeplads, hvor der er klatretræer, buske og masser af græs og
en dejlig lille bakke.
Forår og sommer er vi derover resten af dagen og får eftermiddagsmad derover.
Efterår og vinter tager vi tilbage til børnehaven kl.14 og får eftermiddagsmad, enten i
entreen eller inde i stuen.
Kl.14.30, ”Fri leg” og mulighed for at tegne, det siger vi næsten aldrig nej til.
14.30-16 : Børnene bliver hentet. Fredag kl.15. Der holder vi personalemøde.
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Vi laver vegetarisk, biodynamisk/økologisk mad i 4 dage ud af de 5. Om torsdagen har
børnene en rygsæk med madpakke og drikkedunk med vand med hjemmefra til vores
skovtur. Børnevenlige rugbrødsklemmer som kan håndteres af et lille barn derude.
Vores ugemenu :
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Risengrød eller

Hjemmebagte boller Suppe, Hirsepostej

rissalat

med grønt og

med solsikkekerner med grøntsagssovs,

vegetarisk pålæg

eller
kærnemælkskoldskål
med brød til.
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Fredag
Fuldkornspastaer

ost og sesamfrø

Kl. 14 : Brød og

Kl.14 : Brød/boller

Kl. 14 : Knækbrød og Kl. 14 :

gulerødder

og frugt

frugt

Hjemmebagte boller
og frugt.

Hver ugedag har også sin aktivitet.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Altmulig dag

Eurytmi for de Maledag for alle Skovtur for alle Bage efter fri
3-6 årige

Torsdag

Fredag

børn, fra forår fantasi og en
til efterår. Om
vinteren kun for
de ældste
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bolle med hjem.

Årtidsrytmen viser vi ved de mange fester vi holder og alle de forberedelser der hører til
hver enkelt fest, sanglege og eventyr som er årstidsbestemt.

Januar : I starten af januar måned spiller vi ”Hellig tre konger” med børnene i stedet
for eventyr Ca. i midten af måneden spiller vi et eventyrspil ”Hans og de 12 måneder”
hvor børnene får fine kapper og kroner på i de forskellige måneders farver.
Februar : Vinterfest. Vi vælger et emne f.eks. ” Fest på Slottet” og børnene er klædt ud
som prinser, prinsesser, tjenestefolk og lign. som passer til emnet. Forældre modtager
en invitation i god tid hvor emnet fremgår. Vi trækker tråde i stedet for at ”Slå katten af
tønden” da vi mener at børnene er for små hos os.

Marts/ April : Påsketiden. Vi starter med at plante græs i underskåle med børnene og
laver uldkyllinger med dem. Så laver vi harereder og haremad ( salat og gulerødder)
over i buskene på legepladser, dagen før påskeferien. Når vi kommer tilbage efter påske,
går vi sammen over og ser om Påskeharen har været der med æg til os. Vi samler dem
alle sammen i en stor kurv som en voksen bærer. Så drager vi hjem til børnehaven for at
trille med æg. Den voksne sørger for at alle børn får det samme antal æg.
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Maj : Nu holder vi Majfest og arbejdslørdag samme dag. Vi danser majen ind ved at
danse rundt om en majstang med silkebånd mens vi synger alle vores majsange som er
godt indøvet af børnene et par uger før til vores sangleg.
Juni : Pinsefest. Vi klipper nogle kartonfugle ud til børnene som selv tegner på den og
vælger to farver silkepapir til vinger. Dem der selv kan folde dem, gør det, de mindste
får hjælp. De bliver bundet på en pind, børnene selv har fundet i skoven. Vi starter en til
to uger før selve pinsefesten som vi altid holder ude på ”Frilandsmuseet” hvor vi flyver
rundt med vores pinsefugle i en rundkreds hvor vi synger vores pinsesange. Denne dag
er vi alle i hvidt tøj og kører i hestevogn og håber på solskinsvejr. :-)
Juli : Her holder vi sommerfest hvor de børn der går ud og skal i bh.kl. opfører et
eventyr, bordspil eller sangleg for de andre børn og deres forældre. Det er også her at de
børn der går ud får en lille børnekuffert med et lys, snurretop og et trædyr. Alle børn
får deres tegne/malemapper med hjem og vi har alle sammen, forældre og børn sangleg
udenfor, hvor vi synger tre sommersanglege. Og ønsker hinanden god sommerferie og
et smukt farvel til dem der skal videre i skole. :-)
August : Høstfest. Vi starter med at tage på bondegårdstur alle sammen, forældre, børn
og personale når bondemanden invitere os ca. midt i august. Oplagt tur at ryste nye
børn med forældre sammen med ”de gamle”. Vi bringer korn med hjem til børnehaven.
Her laver vi bundter og ryster kornet på et hvidt lagen til morgensamlingen. Samler de
Side 13/33

hele korn og kværner dem i nogle kaffekværne til mel som vi bager høstbrød af. Så
ryster vi øko-piskefløde til smør. Børnene er meget begejstret. Nu inviteres forældrene til
Høstfest, hvor de om morgenen har bragt en kurv med lidt frugt og grønt til fælles
høstbord. De får serveret hjemmebagt høstbrød med hjemmerystet nykværnet smør.
Uhm. Børnene og personalet har denne dag bondetøj på. Vi spiser og synger med
forældrene og børnene. :-)
September : Helt præcis d.29.september holder vi Sct. Mikaelsfest. Ridderfest. Vi har
samlet pindene, nogle stærke solide pinde i skoven. En kort og en lang. Børnene kan
selv kende deres pinde når vi er kommet hjem for at snitte dem. De små børn, fra 2-5 år
får smøreknive, Sølvknive kalder vi dem, det lyder af noget mere. De 5-6 årige får en
dolk og er gode til at snitte da de har øvet sig med sølvknive fra de var 2 år. Så sliber vi
pindene med sandpapir og gør dem fine. Vi synger sangene som hører Mikaelstiden til.
Vi stryger kapper, laver stjernebånd og bælter. På selve dagen, bliver de slået til ridder.
De kommer ind i rummet en af gangen, efter alder. I rummet er der et højt bjerg ( lavet
af borde og stole ) med et blåt velour klæde over fyldt med lys i glas og hvide krystaller.
Stole og bænke rundt om bjerget. Der sidder børnene i en rundkreds rundt om bjerget
og kigger helt andagtsfuld. Når alle er slået til ridder får de fortalt en Mikaels-legende.
Og så går vi rundt i hele børnehaven og udenfor og synger vores riddersange. :-)
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Oktober: Kastanje tid. Vi tager tit ud for at samle kastanjer og laver spindelvæv og dyr.
Vi fortæller eventyret ” Karsten -kastanje” og der er kastanjer overalt. De bliver også
brugt til meget leg. F.eks. mad, hvor de er frikadeller på en pande. :-)
November: Lanternefest. Vi forbereder festen ved at starte med at male med gul og rød,
vådt i vådt så vi også møder den orange farve. Nu har vi ildens farver. Når de er tørre,
klipper vi en stjerne i, hjælper dem der ikke kan og de vælger selv silkepapiret til den.
Sætter guldkarton foroven og forneden og laver dem runde med bund og stage til lyset.
Blødt ståltråd og omkring en pind som børnene har fundet i skoven. Vi synger alle
lanternesangene i 2-3 uger før festen. Nu er det tid til at invitere forældrene til festen
som er omkring d.11.november kl.17. Vi invitere også de børn der lige er gået ud om
sommeren. Vi starter med et bordspil eller et dværgteaterstykke for alle og bagefter går
vi ud med vores tændte lanterner og synger alle sangene sammen og ender i vores gård,
hvor vi synger efter Morten- vægter. Han kommer med sol, måne og stjerne kager til
børnene som hans kone har bagt. En mand der er klædt ud med kappe, blød hat, og
skæg med en stor lanterne og stok. Når han er gået igen, er der varmt hyldebærsaft og
vi siger ”Tak for i dag”.
December: Den 1. december har vi Adventsspiral, hvor vi byder december velkommen.
Børnene starter uden for, mens 2 voksne er inde i børnehaven og lave en spiral mod uret
i gran og et stort hvidt bloklys i midten. Børnene har dagene forinden pudset et æble til
det er blankt og et julelys er kommet i med et rødt smalt silkebånd forneden. De
Side 15/33

kommer ind et barn af gangen efter alder og de yngste går igennem spiralen med en
voksen. Der er en forældre der spiller julesalmer enten på violin eller tværfløjte, efter
musikken synger vi de samme salmer og der bliver fortalt en julelegende.
Adventskransen bliver tændt og Nissebesøg hver dag i dec. mdr. Vi øver Krybbespillet
med børnene efter maden i hele december måned for til sidst at vise det for deres
forældre til julefesten. Efter krybbespillet, har vi nissesanglege med de ældste børn. Så
spiser vi hjemmerullet pebernødder, medbragt frugt og drikker saft, kaffe og the.
Ønsker hinanden Glædelig jul og godt Nytår. :-).

Sundhedskompetencer:
" At gøre noget- at mærke noget:
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Da vi primært er en ude børnehave og er ude i al slags vejr og på alle årstider, får alle
børnene kendskab til og erfaring med, sine egne fysiske behov.
- så som varmt tøj (kulde)
- tørst, varme, (for meget tøj)

Udvikler sin opmærksomhed på egen personlige hygiejne.
Da barnet er et sansende væsen, stifter de dagligt bekendtskab med de fire elementer,
vand, ild, jord, luft. det vil sige, de bliver opmærksomme på og hvis de har fået beskidte
fingre.
Vi vægter den personlige hygiejne højt og der er altid mindst en voksen til stede ved
faste toilet besøg (toilet tider). Ydermere har vi sæbedossering og engangshåndklæder
(servietter). Der er ligeledes, ved madlavningen hvor børnene har mulighed for at
deltage, også højt fokus på hygiejnen, det være sig ved rengøring af grøntsager og lign.

Udvikler sit kendskab til sunde vaner for eksempel i forbindelse med
kost, søvn, og bevægelse.
Vi serverer biodynamisk vegetarisk mad fire dage om ugen. Vi tager på en årlig
bondegårds tur, til en biodynamisk gård, hvor børnene for eksempel selv for lov at gå i
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marken og hente grøntsager (det er den samme gård, der er leverandør at vores
biodynamiske grøntsager.)
Vi gør jævnligt opmærksom på børns søvnbehov på de forskellige alderstrin, der være
sig til forældrekonsultationer og forældremøder. Vi varetager også hvilestund for de
mindste børn i børnehaven.
Vi har adgang til en stor legeplads hvor børnene har rig mulighed for at udfordre deres
motoriske kunnen. (redskaber, træer osv.)

Udfordrer sin krops formåen
•De mærker glæden ved at lege frit med hinanden, og i de planlagte aktiviteter så
som sangleg/ rollelege/ eurytmi (som er en bevægelseskunst).
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•
Ved for eksempel at udfordre sin motorik ved balance på træstubbe, hoppe fra
ting, ride på kæpheste, klatre, rulle og kravle.
•Da leg er læring, udvikler børnene derigennem, deres kropsbevidsthed, kroppens
formåen, ved gentagelser og efterligning af andre børn og de voksne.

Befinder sig godt i verden
•Da barnet er et rytmisk væsen har vi en års, uge og dagsrytme i børnehaven. Dette
giver en forudsigelighed for barnet, som skaber tryghed og genkendelighed.
Dette er fordrende for barnets positive udvikling og trivsel. Ydermere bliver de
mødt af de samme voksne dagligt, som er tydelige og efterlignings værdige.

Dokumentationsmetode
•Det bliver en hel naturlig vane at vaske hænder og de dufter dejligt.
•Det bliver en rar fornemmelse at få rene hænder.
•Børnene vokser 10 cm når der er brug for deres hjælp, det styrker deres selvværd.
Vi spiser alle den samme mad, eller smager på den.
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•
•De generte og lidt angste børn tør mere efterhånden, når det er egen fri vilje.

Evaluering
Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling ?
• Børnene får et stort kendskab til den forskellige mad.
•De får også et stort kendskab til egne evner, styrker og svagheder både fysisk og
sjæleligt.
•Vi har fået meget færre syge/ forkølede børn efter engangsserviettterne er kommet
og pumpesæben.
Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os?
•Vi har hele tiden øje for børnenes efterligningsevner og ”Købmandsalderen”.
•Vi er altid i handling og ikke forklarende.
Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet ?
•Vi vil fortsætte med at øve selvhjulpenhed hos børnene og at de hjælper med alt det
huslige og gårdarbejdet, dem der vil.
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•
Pleje hygiejnen
•Fortsætte med at gå meget på legepladser og i skov/ mose til deres fysiske
udfordringer.

Personlige kompetencer:
"At være nogen - at blive nogen" udfolder
og udvikler sin vilje til at handle.
•Vi prioriterer at fremme børnenes selvhjulpenhed/ selvstændighed, bla. i

Side 21/33

garderoben, ved toiletbesøg (vaske hænder osv.), samt i konfliktsituationer hvor
børnene så vidt det er muligt selv skal løse konflikter.
•Da vores hverdag og pædagogik, er bygget op omkring en fast struktur, giver det
primært børnene mulighed for selv at træffe egen valg i den frie leg, såvel ude
som inde.

Udfordrer og udvikler egne personlige udtryk.
•I konfliktsituationer skal børnene så vidt det er muligt, selv prøve at løse
konflikterne. Dette lærer dem at stå ved egne følelser og meninger, samt at
"flytte" sig og ændre standpunkt, når de oplever de andres meninger og grænser.
•For eksempel I påklædnings situationer, styrker det barnets tiltro til egne evner, de
får selvtillid, og "vokser" 5 cm når de oplever en succes.
•Det er vigtigt at de voksne, såvel som børnene, respekterer hvis et barn takker nej
til at være midtpunkt i for eksempel en sangleg.
•Via gentagelser, det være sig i leg, påklædning, madsituationer og sangleg udfoldes
og styrkes barnets bevidsthed om egne kompetencer og ressourcer.

Udfolder og udvikler emotionelle kompetencer:
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•Vi lægger vægt på, at alle barnets følelser er acceptable, det være sig vrede,
frustration, glæde, sorg osv. Vi giver plads til at de kan være i deres følelser og
hjælper dem anerkendende videre når og hvis der er brug for det.
•Da vi har et stort spænd aldersmæssigt i vores børnehave (børn fra 2-6 år) kræver
det et stort hensyn, fra de større børn, som naturligt lærer at drage omsorg for
og giver plads til de mindste, som i en søskendeflok.
•I samværet med andre, såvel voksne som børn, er der rig mulighed for af øve sig i
og gøre erfaring med at aflæse og tolke andres følelser. I legesituationer, kan det
vise sig ved den klassiske " det var min" , " det var mig der legede med den", hvor
gråd kan være det synlige tegn på den relevante følelse, og barnet lærer derved
at handle derefter, vente på tur, vente på at legetøjet er frit osv.

Dokumentationsmetode
•Vi kan se at det er meget glædeligt at vi kan rumme alle børnenes følelser med
respekt, de føler sig trygge og henvender sig gerne til de voksne i børnehaven.
•I sanglege får de en naturlig måde at ”stå frem” på. Nogen børn kan ikke lide at
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spørge om de må være i midten, men tager et skridt frem i kredsen for at
markere at de gerne vil. Vi gentager de samme sange i mindst 2 uger så de børn
der er generte tør til sidst når de har set de andre være i midten.
•Den store glæde ved at blive 5 år, så de må snitte med dolk, smøre brødet selv, selv
tage kanelsukker på grøden o.s.v.

Evaluering
Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling?
•Børnene bliver mere modige og får mere styrke i at være stærke i sig selv.
•Større selvtillid og selvværd.
Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os?
•Det er vigtigt at den voksne er tydelig og nærværende omkring børnene og
gentager kropssproget, det giver barnet tryghed og gentagelsesglæde.
Hvilke betydninger får det for vores handlinger fremadrettet?
•Vi vil fortsætte med at være nærværende og tilstede omkring hvert enkelt barn og
støtte barnets udvikling så det fortsætter med være sig selv.
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Sociale Kompetencer:
"At være og blive nogen sammen med andre"

Har mod på og lyst til at danne relationer og venskaber:
•Vi opfordrer børnene til selv at opsøge legekammerater, så vidt det er muligt.
Derudover igangsætter vi lege, som børnene frit kan gå til og fra, så vidt de
ønsker. Vi laver relationsarbejde, det være sig med to og to eller større grupper. I
vores børnehave forsøger vi så vidt muligt, at undgå at børn sorterer i
legekammerater, og opfordrer til at der altid er plads og rum til en ekstra gæst i
hulen, endnu en hest i stalden, flere prinsesser på slottet osv.

Udvikler fællesskabets aktiviteter og værdier i samspil med andre:
•I de daglige samlinger hvor aktiviteten er voksenstyret, er det de voksne der
udvælger børnene på skift, til de forskellige roller. Dette lærer barnet at alle for
mulighed for at være "midtpunkt" men ikke nødvendigvis når barnet selv ønsker
det. Dette lærer barnet at tilsidesætte egne behov og give plads til andre.
•De større børn lærer at indgå kompromiser særligt i legesituationer. Her må man
give og tage, bestemme og lade andre bestemme.
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•I den daglige sangleg forventes det, så vidt barnet er i stand til det, at man er
deltagende. Det er også i disse samlinger, at vi på skift lytter til hinandens
oplevelser, det være sig fra ferier, weekender osv. Dette giver børnene rig
mulighed for at være lydhør, samt at være fortælleren.

Har mod på og lyst til at udfolde sig i differentierede fællesskaber:
•Da vi er en fælles børnegruppe og ikke har opdelte stuer, er det inden for disse
rammer, at barnet selv skaber/ udvikler sin evne til at indgå i skiftende
fællesskaber, på tværs af alder og køn. Vi tror på grund principperne forbillede
og efterligning.
•Med en stor aldersspredning i børnehaven bliver børnene hurtigt bekendt med, at
alle er forskellige og kan forskelligt på de forskellige alderstrin. For eksempel er
det forventet at de større børn kan honorere flere opgaver selv, sidde stille
længere, selv smøre boller, selv vælge pålæg, snitte med dolk og vise de små til
deres pladser ved bordet osv.
•I vores børnegruppe er vi så heldige at den kulturelle mangfoldighed er
repræsenteret. Dette giver børnene mulighed for at iagttage og opleve vores
forskelligheder. Dette være sig ved forskelligheder ved vores fysiske fremtoning,
hårfarve, størrelse, hudfarve, sprog osv.
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Dokumentationsmetode
•På vores personalemøder har vi børnebetragtninger, hvor vi gennemgår hvert
enkelt barn, barnets gang, holdning, sprog, hvordan barnet spiser. Deres
adfærd overfor de andre børn, deres forældre og os . Deres familierelationer. Til
sangleg, eventyr, fri leg inde og ude. Barnets legerelationer, hvad vi kan gøre,
hvis der kræves særlige indsatser.

Evaluering
Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling?
•Ved at kende de forskellige børns temperamenter og væsen ved vi hvad for nogle
børn der har glæde af at være i små grupper hjemme, mens andre har glæde af
at komme på tur f.eks. Det er givtigt at dele børnene så de får øje på nye
legekammerater.
Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os ?
•Det er vigtigt at være til stede her og nu og iagttage børnene og deres leg og med
hvem.
•Børnene får øje på nogle andre sjove lege når de skifter legekammerater og undgår
tit konflikter i deres nye sammenhænge.
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•Det er en stor tryghed at der er en voksen i nærheden som er til stede her og nu,

hvis der skal tages nogle beslutninger eller have hjælp til noget.
Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet?
•Vi vil fortsætte med at dele børnene efter deres temperament og alder, både på

ture, på legepladsen, ude og inde og i praktiske ting.
•Vi kan både se og mærke det på børnene, hvor godt det er at have

børnebetragtninger til vores personalemøder.

Læringskompetencer:
"At blive til noget"
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Udvikler sin evne til at fordybe sig:
•Via efterligning, som er et af vores pædagogiske grundprincipper, tilegner børnene
sig forskellige færdigheder så som rim og remser, sange, eventyr og sproglig
afkodning. Via gentagelser, og efterligning indbyrdes børnene imellem.
•Vi laver meningsfyldt arbejde som børnene kan være med til af egen fri vilje,
•f.eks. dække bord, lave mad, feje, vaske borde af, tage ud af bordet o.s.v.
•Og udenfor, beskærer planter, feje, ud med skrald og over med storskrald o.s.v.
•Vi tror på at en struktureret og rytmisk hverdag, frigiver barnets skabene kræfter,
således at de er modtagelige for læring.
•Det er i de planlagte daglige samlinger, dvs. i de voksenstyrede aktiviteter, at
børnene har mulighed for at opøve deres koncentrationsevne og
opmærksomhed. Her bruger vi blandt andet eventyret, hvor vi alle skal sidde
stille og lytte. Eventyret, hvor børnene får brugt deres sjælekræfter, det gode mod
det onde. Og hvor de har rig mulighed for selv at forestille sig det i deres egen
fantasiverden, da eventyret bliver fortalt udenad.
•Vi prioriterer at børnene får en læringsoplevelse fra start til slut. For eksempel som
når vi bager boller med børnene. Her skal der først vaskes hænder og laves en
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dej, så skal der klargøres med bagedug, herefter skal alle have forklæde på, så
skal dejen æltes og formes, for så at komme i ovnen og bages. Så skal der vaskes
hænder igen og derefter skal de færdig bagte boller ud af ovnen. Dette er et
klassisk eksempel på børnenes deltagelse i en lærings aktivitet (proces) fra
"jord til bord"

Er kommunikerende:
•Som en Rudolf Steiner daginstitution arbejder vi ikke med iPad eller andre digitale
redskaber, vi bruger derimod bla. den omfattende daglige sangleg som et stort
pædagogisk redskab til at tilegne sig nye ord og begreber. Vi synger mange
forskellige sange, på både dansk og fremmede sprog, og dermed får børnene lov
at smage på mange nye ord og begreber. Vi har også sange som er nonverbale og
kun er gebærder(bevægelser med kroppen)

Er kreativ, eksperimenterende og reflekterende:
•Som en del af børnenes kreative udvikling, bruger vi det skabende element, så som
maling, filtning, tegning, bagning, syning, snitten med dolk. Det er i dette rum
at barnet selv er den skabene kreative kraft. Alt kreativt starter med en sund
nysgerrighed.
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•Ved iagttagelser af særligt de større børn, kan vi se at de har evnen til at reflektere
over tidligere erfaringer, det ses tydeligt når vi maler. Her ved de større børn, at
hvis de blander farverne gul og blå, så får man farven grøn.
•Der er helt stille når vi maler. Vi lærer børnene at nyde stilheden.
•For at turde prøve sig frem og finde nye løsninger, er barnet nødsaget til at have en
barnetro på sig selv, samt at verden er "god" og at alle vil mig det godt. Med
sådan en tryghed kan barnet rumme, at kaste sig ud i nye situationer og lære på
godt og ondt. At turde satse noget og lykkes, giver barnet selvtillid og troen på
egne evner.

Dokumentationsmetoder
•Alle børnenes malerier og tegninger som de laver i løbet af året gemmer vi med
navn og dato på, så forældrene kan følge med deres udvikling.

Evaluering
Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling?
•Børnene bliver mere rolige, hvis de voksne er rolige og nærværende.

Side 31/33

•Igen efterligningen. Deres opmærksomhed bliver også stillet ved små rim og
remser og stilheden er der igen.
•Finmotorikken øves gennem maling og tegning.
•Formkræfterne øves gennem bagning.
Hvilken fag-professionelle erfaringer har vi gjort?
•Vi ved at efterlignings krafterne er stærke i børnehavealderen, så derfor er det
vigtigt at vi er efterlignelsesværdige, f.eks. når vi fordyber os i vores arbejde,
suger børnene det til sig. Hvis vi er rolige og nærværende, bliver de det som regel
også.
•Det har været meget mærkbart på børnene at vi som voksne værner om roen, både
ved maden, tegne/malestunder, eventyr og vores morgener.
Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet?
•Vi vil fortsætte med at bevare roen og nyde den, blive ved med at arbejde med os
selv så vi stadig er efterlignelsesværdige, kreative og nærværende.

Fremtidige pædagogiske visioner.
Vi vil fortsætte med at arbejde pædagogisk ved det antroposofiske menneskebillede.
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Øve os i at blive ved med at være efterlignelsesværdige (arbejde med os selv og
udvikle os positivt). Være og tænke positivt.
Være nærværende og opmærksom på børnenes ve og vel, deres behov og udvikle
dem til selvhjulpen og senere selvstændige børn, der skal videre i skole.
Fortsætte med de givtige børnebetragtninger og læse Rudolf Steiner foredrag til
vores personalemøder.
Være lydhør over for hinandens ideer i fornyelse af vores dag-uge og månedsrytmer,
vores årstidsfester, så de bliver ved med at være levende.
Fortsætte med at være åbne og rummelige over for forskellighederne mellem
forældrene og børnene.
Fortsætte det stærke forældre samarbejde.
Vedligeholde den harmoniske stemning på Klokkeblomst.
Være åben for efteruddannelser, foredrag, ledermøder og praktiklærermøder på
Rudolf Steiner Seminariet og møder/ uddannelser ved kommunen.
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