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 Hvad har I været mest optaget af i arbejdet med læreplanen? 
I Engesvang Børnehus har vi især været optaget af børnenes perspektiver. Vi har i vores arbejde med 

hjernen og hjertet, børnekortlægninger og observationer fået indblik i børnenes interesser og behov. En del 

af denne viden er derefter blevet omsat til konkrete pædagogiske tiltag. Derudover har vi hos de ældste 

børn arbejdet med børneinterviews og børneevalueringer.  

Vi har i arbejdet med læreplanen intensiveret vores arbejde med børnenes kommunikation og sprog. Dette 

har været et gennemgående tema i vores pædagogiske læringsrum.  

Endelig har vi haft stor fokus på børnefællesskaberne. I små varierede grupper har børnene fået mulighed 

for at øve det sociale samspil og afprøve forskellige positioner heri. Det pædagogiske personale har 

arbejdet med børnenes værdsættelse af hinandens forskelligheder og deres forståelse af egne og andres 

følelser samt hvorledes vi i et samspil med andre, kan handle på disse følelser.      

Endelig har vi brugt en del tid og energi på at udbrede læreplansarbejdet til det alt personale en form som 

gør det både let forståeligt og nemt at arbejde med. Ydermere har vi i et begrænset omfang involveret 

forældrebestyrelsen i læreplansarbejdet – bestyrelsens rolle har desværre været begrænset af corona og 

medførende restriktioner, hvorfor flere møder har været aflyste eller afholdt virtuelt.  

 

 Hvad har I fået øje på i forløbet? 
I arbejdet med at få udbredt læreplansarbejdet og få dette koblet sammen med husets øvrige indsatser, 

har vi fået øje på den røde tråd mellem læreplansarbejdet og arbejdet med eks. kortlægninger, hjernen og 

hjertet, børne- og unge politikken samt husets egne værdier. Vi er blevet opmærksomme på alt det, vi 

allerede gør og at der er en fin sammenhæng. 

Vi er blevet bevidste om vigtigheden af, at gøre det nemt og overskueligt for personalet at arbejde med 

læreplanen. Til dette har vi blandt andet ændret vores mødestruktur og mødeindhold.  

Vi må dog erkende, at det i en presset hverdag er svært at finde tid til, at læreplansgruppen kan planlægge 

næste skridt i læreplansarbejdet og få inddraget det øvrige personale.   

 

 Hvad er I lykkedes rigtigt godt med? 
Ud over ovenstående er vi i høj grad lykkedes med at få udarbejdet og introduceret nye hjælpeskemaer til 

arbejdet med læreplanen. Her har vi udviklet vores egen kvadrantmodel som bruges, når vi drøfter det 

enkelte barns trivsel på vores teammøder. Derudover har vi udarbejdet nye skemaer til planlægning af 

pædagogiske tiltag og evaluering af selvsamme.  



 
 

 

 Hvad vil I fremadrettet være opmærksomme på? 
Vi vil fremadrettet have fokus på den fortsatte implementering af læreplansarbejdet i personalegruppen. 

Dette er vores intention, at personalet opnår en tryghed i arbejdet med de nye hjælpeskemaer og dermed 

sikrer en høj kvalitet af vores møder.  

Vi vil derudover arbejde med institutionens værdier og regler med henblik på at synliggøre dem i 

hverdagen således, at børnene lærer og bruger dem i praksis.  

Endelig vil vi i Engesvang Børnehus fokusere på, at skabe gode og trygge overgange i institutionen samt fra 

dagplejen og til skolen.  


