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.   

Hvem			er			vi?	 		

Præsentation			af			Legestuen			Gyngehesten	 		

  

Gyngehesten   ligger   i   Skejby   i   det   nordlige   A� rhus,   men   har   brugere   fra   hele   kommunen   –   og   også   andre   

kommuner.   Dette   har   vi,   da   vi   har   en   særlig   pædagogisk   pro�il   med   et   udvidet   forældresamarbejde,   

hvor   man   som   barn   har   mulighed   for   at   komme   i   institutionen   sammen   med   en   forældre   eller   en   

bedsteforældre   eller   anden   voksen.   Vi   har   op   til   syv   hold   ugentligt   med   en   åbningstid   på   tre   timer,   og   

man   har   plads   en   eller   �lere   dage   om   ugen.   Denne   særlige   pro�il   tiltrækker   brugere   fra   et   stort   opland.   

Vi   ligger   på   første   sal   i   Skejby   Centret,   et   center   med   butikker,   lægepraksis   mv.   Vi   har   børn   i   alderen   0-6  

år.   Der   er   stor   diversitet   i   børnesammensætningen,   men   rent   pædagogisk   vægter   vi   højt   et   forpligtende  

fællesskab   funderet   i   dansk   kultur,   således   at   børnene   –   og   deres   voksne   –   får   en   følelse   af   at   høre   til   i   

en   gruppe,   på   samme   måde   som   i   andre   institutioner.   Vi   vægter   at   børn,   der   går   �lere   dage,   møder   de   

samme   børn,   således   at   venskaber   opstår,   ligesom   vi   også   fordeler   børnene   ift.   alder   på   de   forskellige   

dage.   Vi   har   et   samarbejde   med   lokalsamfundet,   fx   det   nærliggende   lokalcenter,   og   gør   i   det   hele   taget   

brug   af   en   række   faciliteter   både   lokalt,   fx   den   nærliggende   motorikhal,   men   også   bredere   rundt   

omkring   i   A� rhus   med   strand,   skove,   legepladser,   Natursamarbejdet   i   Brabrand   og    kulturelle   

institutioner   mv.   ,   og   til   tider   også   helt   til   Djursland,   hvor   hele   Gyngehesten   har   været   på   tur   til   

Munkholm   Zoo,   og   i   juni   2019   tager   vi   for   første   gang   på   hyttetur   i   Lisbjerg   Skov.   Vi   har   i   gennemsnit   to  

ture   ud   af   huset   om   måneden   for   hele   institutionen,   dette   er   samlende   for   børnegruppen   og   ligeledes   

centralt   ift.   at   bevæge   sig:   Gyngehesten   råder   ikke   over   egen   legeplads,   hvorfor   turene   ud   er   særligt   

betydningsfulde   og   elskede.     

 

 



  

    

  
  

		

		

		

		

		

		

Pædagogisk			grundlag	 		

  



		

Læreplansblomsten			 		

  



  

  

Børnesyn,   Dannelse   og   børneperspektiv,   Leg,   

Læring   og   Børnefællesskaber   

  

Hvordan			kommer			de			fem			centrale			elementer			fra			det			fælles			pædagogiske			grundlag			til			udtryk			

hos			os			og			bliver			omsat			i			vores			hverdag			sammen			med			børnene?	 		

  

• Børnesyn   

I   Gyngehesten   ser   vi   hvert   barn   unikt   og   vægter   frihed   til   at   være   den   man   er   særdeles   højt.   Brugerne   

i   Gyngehesten   vælger   ofte   utraditionelt   i   forhold   til   traditionelle   institutioner,   og   derfor   rangerer   

frihed   særdeles   højt.   Samtidig   er   det   Gyngehestens   fremmeste   opgave   at   tilbyde   et   forpligtende   

fællesskab   med   udgangspunkt   i   den   danske   kulturtradition   fx   i   form   af   samling   og   måltidsfællesskab,   

således   at   børnene   også   kan   indgå   i   et   samspil   med   andre   –   og   ikke   kun   tage   vare   på   egne   behov   og   

egen   udfoldelse.   I   Gyngehesten   tror   vi   desuden   på,   at   nær   voksenkontakt   er   vigtig,   og   at   børn   i   det   

hele   taget   trives   og   udvikler   sig   godt   i   nær   kontakt   med   deres   forældre   og   primære   voksne.   

  

• Dannelse   og   børneperspektiv   

Gyngehesten   tilbyder   en   almen,   bred   dannelse   i   børneperspektiv   i   en   dansk,   nutidig   sammenhæng.   Vi   

vægter   samfundets   kulturelle   traditioner   for   børn   højt   som   fx   børnesange,   sanglege,   kreative   

aktiviteter   samt   årstids-   og   højtidstraditioner.   Vi   danner   også   børnene   ud   i   miljøbevidsthed   ved   at   

have   genbrugsuger   og   deltage   i   national   skraldeindsamling.   Vi   vægter   at   inddrage   børnene   i   



traditionelle   gerninger   såsom   madlavning.   Gyngehesten   er   partner   med   Den   Jyske   Opera   og   

prioriterer   musikalsk   og   kulturel   dannelse   højt.     

Vi   danner   børnene   i   demokratisk   forståelse,   fx   når   de   vælger   sange   og   i   den   forbindelse   venter   på   tur,   

og   der   bliver   lyttet   til   børnene   og   deres   ønsker.   

  

• Leg   

Legen   står   som   centrum   for   rigtig   meget   i   Gyngehesten.   Fri   leg   har   stor   vægt   for   samværet   i   

Gyngehesten.   Barndommen   er   unik   –   og   det   eneste   tidspunkt   i   livet,   hvor   man   reelt   synes   leg   er   sjovt.   

Derfor   skal   vi   værne   om   børnenes   leg   og   give   plads   til   den.   Det   er   i   legen,   at   relationerne   og   venskaber   

dannes,   som   børnene   kan   bygge   videre   på   efter   Gyngehestens   åbningstid.   Samtidig   lærer   børn   bedst   

gennem   leg.   Når   vi   leger   sanglege,   lærer   børnene   sange   og   dansk   kultur   –   de   lærer   at   agere   i   en   �lok,   

vente   på   tur   mv.     

I   Gyngehesten   prioriterer   vi,   at   alle   kan   lege,   og   der   er   ALTID   en   voksen   tæt   på,   som   kan   hjælpe,   hvis  

der   skulle   opstå   kon�likter,   eller   hvis   et   barn   har   brug   for   hjælp   til   at   komme   ind   i   en   leg.   

  

• Læring     

Børn   lærer   hele   dagen.   Så   læring   er   tænkt   ind   i   hele   Gyngehestens   koncept.   Børnene   lærer   i   

Gyngehesten   noget   om   at   færdes   og   agere   i   en   institution:   at   tøjet   og   skoene   sættes   i   garderoben,   og   at   

vi   spritter   hænderne   af,   inden   vi   går   ind   i   Gyngehesten.   Så   allerede   i   garderoben   er   læringen   i   gang.   Ja,   

allerede   inden   ankomsten   til   Gyngehesten,   for   børnene   lærer   også,   at   inden   de   tager   hjemmefra,   skal   

der   laves   madpakke,   og   de   lærer   også   at   man   skal   komme   på   et   bestemt   tidspunkt.   Således   er   der   i   

selve   det   at   skulle   af   sted   til   noget   som   Gyngehesten   rigtig   meget   læring.   

I   selve   Gyngehesten   lærer   de   at   tage   hensyn   til   andre,   de   lærer   at   deles   om   legetøjet,   og   de   lærer   

værdien   af   venskaber.   De   ser   også   mange   forskellige   børn,   så   de   lærer   også   en   stor   grad   af   

rummelighed   for   mange   forskellige   børn   og   deres   voksne   –   de   bliver   vant   til   at   henvende   sig   til   og   få   

hjælp   af   mange   forskellige   voksne   også.     

Ved   samling   kl.   10   synger   vi,   og   her   lærer   børnene   at   koncentrere   sig   om   en   fælles,   ikke   selvvalgt   

aktivitet,   nemlig   sang.   Så   børnene   lærer   fælles   opmærksomhed,   at   vente   på   tur   og   sige   noget   højt   i   en   

forsamling   –   i   første   omgang   bare   deres   eget   navn   og   siden   også   valg   af   sang   –   og   de   lærer   en   række   

sange.   Selve   samlingen   er   der   utrolig   meget   læring   i   –   for   det   giver   nemt   uro,   hvis   bare   ét   barn   hellere   

vil   lege   sin   egen   leg.   Vi   ser   en   stor   værdi   i,   at   børnene   i   Gyngehesten   lærer   dette,   og   mener,   at   det   

forbereder   dem   utrolig   godt   på,   hvad   der   kommer   i   deres   liv   efter   Gyngehesten.     



    

  

Hver   uge   har   vi   en   aktivitet   på   programmet,   som   altid   er   både   sjov   og   lærende.   Det   kan   være   

gækkebreve,   påskepynt,   at   så,   presse   blomster,   motoriske   lege   mv.   Disse   aktiviteter   er   udvalgt   med   

læring   for   øje   og   med   udgangspunkt   i   de   seks   læreplanstemaer:   børnene   lærer   at   håndtere   saks,   

blyant,   nål,   tråd,   kropsbevidsthed,   naturbevidsthed   mv.     

Måltidsfællesskabet   er   også   en   del   af   læringen   i   Gyngehesten.   Vi   synger   en   madsang,   så   børnene   får   

fornemmelsen   af   at   samles   om   maden.     

  

Hver   anden   måned   ca.   laver   vi   mad   sammen,   og   den   læring   der   er   i   at   tilberede   og   efterfølgende   

indtage   et   måltid   sammen   ser   vi   stor   værdi   i.   

Gyngehesten   slutter   hver   gang   med   sanglege   og   fælles   farvelsang.   Vi   ser   stor   værdi   i,   at   børnene   

samles   til   slut   og   får   sagt   farvel.   

Turene   ud   af   huset   planlægges   altid   med   et   lærerigt,   pædagogisk   sigte,   hvad   end   det   er   motorisk,   

kulturelt   (teater,   musik,   bibliotek)   angående   naturen   (i   Natursamarbejdet   eller   i   skoven   eller   ved   

stranden,   hvor   man   fx   kan   fange   krabber)   eller   måske   på   et   samfundsmæssigt,   menneskeligt   plan,   når   

vi   besøger   de   ældre   på   lokalcentret.   

Vi   tænker   læring   udover   Gyngehestens   åbningstid   og   sætter   aktiviteter   i   gang,   som   familierne   kan   

arbejde   videre   på   efter   åbningstid.   

  

• Børnefællesskaber   

En   af   Gyngehestens   fornemmeste   opgaver   er   at   skabe   børnefællesskaber.   Vi   har   vekslende   børn   (og   

aldre)   ugens   fem   dage,   og   vi   prioriterer   at   sammensætte   børneholdene,   således   at   de   møder   (de   

samme)   børn,   de   kan   lege   med   og   indgå   i   gode   fællesskaber   med.   Samtidig   skaber   Gyngehestens   

koncept   mulighed   for   fællesskab   også   med   forskellige   aldre,   søskende   og   familier   i   det   hele   taget.   Der   

er   værdi   i,   at   de   ældste   ser   og   inddrager   de   små   –   mange   børn   bliver   født,   mens   de   går   i   Gyngehesten,   

og   på   den   måde   oplever   børn   et   stort   fællesskab   i   at   kende   de   mindre   børn   allerede   inden   de   fødes   og   

siden   følge   dem   fra   spæde.   Mange   familier   i   Gyngehesten   får   et   netværk   og   mødes   ugens   øvrige   dage   

til   andre   aktiviteter.   Dette   ser   vi   stor   værdi   i.   Gyngehesten   skal   være   et   mødested,   således   at   børn   kan   

få   fællesskaber   og   venskaber   og   ikke   være   isolerede.   Gyngehesten   er   således   ikke   tænkt   kun   i   de   tre   

åbningstimer,   men   som   anledning   til   videre   samvær   og   fællesskab.     

  

  



  
  

  

  

  

  

  

Pædagogisk   læringsmiljø   

  

Hvordan			skaber			vi			hele			dagen			et			pædagogisk			læringsmiljø,			der			giver			alle			børn			mulighed			for			at			

trives,			lære,			udvikle			sig			og			dannes?	 		

Gyngehesten   er   indrettet,   så   den   appellerer   til   og   åbner   for   leg   og   aktiviteter   i   alderen   0-6   år.   Vi   har   

tænkt   meget   i   at   skabe   �lere   rum   i   rummet,   således   at   �lere   lege   og   aktiviteter   kan   foregå   samtidig:   

Puderummet,   legekøkkenkrog,   læsehjørne,   hvor   der   også   er   mulighed   for   at   kunne   lave   aktiviteter   

tilpasset   de   helt   små   børn,   togbane,   bilbane,   hinkebane   mv.   Samtidig   har   vi   skiftende   aktiviteter,   der   

typisk   vil   foregå   ved   vores   store   bord,   og   her   eller   på   en   kommode   vil   aktiviteterne   være   placeret,   når   

børnene   kommer   om   morgenen   og   indbyde   til   undren   og   lyst   til   at   gå   i   gang.   Tirsdag   har   vi   babyhold,   

hvor   de   små   får   lov   til   at   udfolde   sig   over   hele   Gyngehestens   areal   på   egne,   aldersbetingede   præmisser.   

For   de   større   børn   har   vi   indrettet   en   "Skolestue"   med   bord,   stole   og   tavle,   således   at   de   her   kan   øve   sig   

i   at   gå   i   skole.   Hver   fredag   har   vi   "Før-skole-stue",   hvor   rummet   i   sig   selv   indbyder   og   inviterer   til   at   øve  

sig   i,   hvordan   livet   i   en   skole   vil   være.   Dette   giver   plads   til,   at   de   små   børn   får   musik   og   sang   på   deres   

præmisser.   

Gyngehesten   har   en   daglig   åbningstid   på   tre   timer,   og   børnene   kommer   typisk   en   eller   to   gange   om   

ugen.   Dertil   følger   ture   ud   af   huset,   som   alle   i   Gyngehesten   kan   deltage   i.   På   den   måde   bliver   vores   

pædagogiske   læringsmiljø   også   byrummene,   biblioteket,   skovene   og   legepladserne   mm.   Vi   planlægger   

vores   aktiviteter,   legestue   generelt   og   relationer   mellem   børnene   således,   at   vi   sår   frø   til   videre   leg,   

læring   og   udvikling,   så   at   Gyngehesten   inspirerer   til   videre   aktiviteter,   og   således   kan   virke   udover   

åbningstiden. 	

 



  

  

  

  

Samarbejde   med   forældre   om   børns   læring   

		

 

Gyngehesten   har   et   udvidet   forældresamarbejde   forstået   på   den   måde,   at   forældrene   oftest   er   sammen   

med   barnet   gennem   Gyngehestens   åbningstid.   Således   er   der   en   løbende   og   meget   tæt   dialog   med   

forældrene   både   om   eget   barn,   men   også   om   gruppen   og   børnenes   relationer.   Grundet   det   nære   

forældresamarbejde   er   forældrene   også   tæt   på   og   inddraget   i   beslutningerne   om   aktiviteter   og   ture   ud   

af   huset,   ofte   har   forældre   gode   ideer   til   aktiviteter   og   ture,   og   vi   vægter   dette   samarbejde   højt.   Når   vi   

har   aktiviteter,   er   det   ofte   forældrene,   der   hjælper   børnene   fx   med   at   håndtere   en   saks,   og   på   den   måde  

er   forældrene   inddraget   i   meget   stor   grad.   Forældrene   i   Gyngehesten   tager   et   meget   stort   ansvar   for   

børnenes   læring   og   spiller   aktivt   ind   med   de   erhvervsfaglige   kompetencer,   de   hver   især   repræsenterer,   

og   på   den   måde   kommer   samfundet   ind   i   Gyngehesten   og   børnene   ud   i   samfundet.     

Børnene   sprogvurderes,   når   de   er   tre   år,   og   der   tilbydes   SUS-samtale   inden   skolestart   med   

udgangspunkt   i   Dialoghjulet.   

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

 

Børn   i   udsatte   positioner   

 

Hvordan			skaber			vi			et			pædagogisk			læringsmiljø,			der			tager			højde			for			og			involverer			børn			i			udsatte			

positioner,			så			børnenes			trivsel,			læring,			udvikling			og			dannelse			fremmes?	 		

	

Børn   i   udsatte   positioner   bliver   tilgodeset   i   Gyngehesten   ved   en   høj   grad   af   voksenkontakt.   Det   er   en   

fordel   for   barnet,   at   der   er   en   primær   voksen   med   barnet.   Genkendelighed   og   tydelighed   i   fælles,   

pædagogiske   aktiviteter,   fx   ved   sang   og   sanglege   inddrager   alle   børn.   Ligeledes   kan   alle   børn   være   med  

i   de   planlagte   aktiviteter,   og   alle   kan   tage   selvskabte   produkter   med   hjem   fx   dækkeservietter,   nisser   mv.  

Vi   tilbyder   rådgivning   til   forældre   og   hjælper   dem   videre   ved   behov.   I   vores   pædagogiske   praksis   

lægger   vi   vægt   på   dansk   sprog,   samvær   socialt   og   motorisk   udvikling   og   sikrer   således,   at   børn   i   

udsatte   positioner   udvikles   og   trives,   og   i   modsat   fald   hjælper   vi   til   yderligere   hjælp   ved   PPR   med   

henblik   på   tidlig   indsats. 		

 

Sammenhæng   til   børnehaveklassen   

  



  

    

  

  

  

Hvordan			tilrettelægger			vi			vores			pædagogiske			læringsmiljø			for			de			ældste			børn,			så			det			skaber			

sammenhæng			til			børnehaveklassen?			(Dette			spørgsmål			gælder			kun			dagtilbud			med			børn			i			den			

relevante			aldersgruppe.)	 		

I   Gyngehesten   har   vi   etableret   en   før-skolestue    kaldet   "Læsehesten".   Her   lærer   vi   børnene   

førskole-aktiviteter   og   skoleparathed.   Rent   fysisk   har   vi   indrettet   en   mini-skolestue   med   bord   og   stole   

og   tavle   i   et   separat   lokale,   og   børnene   har   hver   et   hæfte   til   tegninger   og   opgaver.   Hver   fredag   er   der   

"skolestue"   hvor   børnene   uden   forældre   er   i   skolegruppen.   Vi   arbejder   med   at   række   hånden   op   og   

synger   sange   og   �lere   aktiviteter,   der   peger   frem   mod   skole.   Børnene   lærer   meget   konkret   at   markere,   

vente   på   tur   og   lytte   til   hinanden   og   fælles   opmærksomhed   generelt.   Børnene   lærer   at   håndtere   blyant   

og   tegne   og   skrive   deres   navn.   Rent   pædagogisk   præsenteres   børnene   for   bogstaver   og   tegninger   og   

konkrete   opgaver   og   kan   i   eget   tempo   og   egen   udvikling   tilegne   sig   færdigheder,   således   at   de   ender   

med   at   kunne   tegne   et   �int   hus,   male   inden   for   stregerne   og   skrive   deres   navn   mv.   Aktiviteterne   er   

tilrettelagt,   så   de   tilgodeser   de   mål,   børnene   skal   opfylde   ved   skolestart.   

Vi   synger   hver   uge   �lere   lærerige   sange:   

En   velkommen-sang,   hvor   børnene   skal   sige   deres   eget   navn   

ABC   og   Vokalsangen   

Sange   om   ugedage,   måneder   og   årstider   

Derudover   kommer   der   andre   sange   på   løbende   alt   efter   årstiden   mm.     

Børnene   har   stort   udbytte   af   genkendeligheden   i   sangene.   

 

Inddragelse   af   lokalsamfundet   

  



  

  

  

  

  

  

 

Hvordan			inddrager			vi			lokalsamfundet			i			arbejdet			med			at			skabe			pædagogiske			læringsmiljøer			for			

børn?	 		

Gyngehesten   ligger   placeret   i   Skejby   Centret   og   deltager   fx   i   fødselsdagsfejring   af   centret,   hvor   børnene  

maler   �lag   og   synger   en   fødselsdagssang   for   centret,   ligesom   vi   går   Lucia-optog   i   centret.   Vi   har   et   

samarbejde   med   Skelager   Lokalcenter,   hvor   vi   til   jul   og   fastelavn   besøger   dem   og   pynter   juletræ   og   slår   

katten   af   tønden   med   de   ældre.   Inddragelsen   af   lokalmiljøet   bidrager   til   børnenes   alsidige,   personlige   

udvikling.   Desuden   inddrager   vi   følgende   i   vores   aktiviteter   enten   ved   at   Gyngehesten   tager   på   besøg   

eller   ved,   at   der   kommer   en   gæst   ind   i   legestuen:   

 

Brandstation  

Besøg   af   læge   

Sundhedsplejerske   

Tandlæge   

Børnedage   (kulturel   begivenhed   med   mange   muligheder)   

Det   private   erhvervsliv   (Centret)   

Offentlige,   kommunale   institutioner   (Natursamarbejdet)   

Laura   Musikskole   (Privat   institution)   

Statslige   institutioner   (Den   Jyske   Opera,   som   vi   er   partner   med)   

 

Arbejdet   med   det   fysiske,   psykiske   og   æstetiske   børnemiljø   

Hvordan			integrerer			vi			det			fysiske,			psykiske			og			æstetiske			børnemiljø			i			det			pædagogiske			

læringsmiljø?	 		

I   Gyngehesten   hænger   det   fysiske,   psykiske   og   æstetiske   børnemiljø   sammen   med   et   godt,   pædagogisk   

læringsmiljø.     

I   det   fysiske   børnemiljø   har   vi   arbejdet   med   at   etablere   mindre   rum   for   leg   og   udfoldelse   med   

sikkerhed   for   øje.   Vi   er   begrænset   til   indendørs   rum,   men   lægger   vægt   på   at   åbne   rummene   så   meget   

som   muligt,   således   at   legen   rent   fysisk   har   gode   vilkår.   Vi   har   pude-   og   klatrerum   til   fysisk   udfoldelse,   

sofa   til   læsning   og   amning,   skolestue   til   de   store,   køkkenkrog,   klæd-ud-krog   mv.   Vi   har   et   tæppe   med   

hinkebane,   som   ved   sin   blotte,   fysiske   tilstedeværelse   appellerer   til   hop.     

Det   psykiske   børnemiljø   handler   om,   hvordan   børnene   trives   med   hinanden   og   med   de   voksne.   

Generelt   er   der   mange   voksne   i   Gyngehesten   og   alle   bidrager   til   fællesskab   og   understøtter   venskaber.   

Gyngehesten   er   kendetegnet   ved   tryghed,   tillid,   rummelighed,   respekt,   inklusion   og    medbestemmelse.  



    

  
  

  

  

  

  

  

Det   æstetiske   børnemiljø   vedrører   hvorledes   rummene   påvirker   børnenes   lyst   til   at   være   i   rummene   

samt   deres   tryghed,   ageren   og   trivsel   i   rummene.   Vi   lægger   vægt   på,   at   rummene   er   indrettet   i   et   

børneperspektiv   og   inddrager   børnenes   kreationer   i   rumskabelsen   og   -udsmykningen.     

De			seks			læreplanstemaer	   

Alsidig   personlig   udvikling   

		

Hvordan			understøtter			vores			pædagogiske			læringsmiljø			børnenes			alsidige			personlige			udvikling?	 

Gyngehestens   pædagogiske   læringsmiljø   understøtter   børnenes   alsidige   personlige   udvikling   på   

forskellig   vis.   Gyngehesten   har   stor   diversitet   i   børnesammensætningen.   Dette   gælder   køn,   alder,   social  

og   kulturel   og   geogra�isk   baggrund.   Grundet   det   store   geogra�iske   opland   for   institutionen   møder   

børnene   mange   forskellige   mennesker   og   lærer   respekt   for   forskellighed   –   oftest   gennem   leg,   for   

børnene   leger   på   tværs   af   skel   både   i   de   fælles,   pædagogisk   styrede   lege   og   aktiviteter,   men   også   i   den   

frie   leg.   Idet   familierne   er   FÆLLES   om   et   livsstilsvalg   bliver   respekten   for   de   forskelligheder   man   i   

øvrigt   måtte   have   højnet:   Gyngehesten   er   et   mødested,   og   børnenes   personlige   udvikling   styrkes   

gennem   denne   forskellighed.     

Med   vores   vekslende   aktiviteter   opøver   vi   børnene   i   fordybelse   og   vedholdenhed:   Det   kræver   

koncentration   at   lave   kastanjedyr,   som   også   peger   over   i   børnenes   almene,   æstetiske,   kulturelle   og   



    

  
  

naturfaglige   og   �inmotoriske   udvikling.   Børnene   mødes   med   en   stor   grad   af   tryghed   og   omsorgsfuldhed  

og   lærer   også   selv   at   drage   omsorg   for   hinanden   og   de   andre   børn   -   særligt   lægger   vi   et   stort   arbejde   i   

at   de   store   drager   omsorg   for   de   små   og   på   den   måde   styrkes   som   mennesker.     

Vi   arbejder   ud   fra   �iloso�ien,   at   trygge   børn   også   er   nysgerrige   børn,   og   vi   understøtter   børnenes   

iboende   nysgerrighed   ved   vekslende   aktiviteter   og   ture   ud   af   huset.     

---   

Mål   og   tegn   for   de   0-2-årige:   

-   Barnet   bliver   selvhjulpen   –   og   kan   fx   selv   tage   tøj   af   og   på   

-   Barnet   kan   mærke   egne   grænser   –   og   sætter   ord   på   følelser   og   siger   stop   over   for   andre   børn   

-   Barnet   oplever   sig   som   en   vigtig   del   af   en   gruppe   –   siger   ja   til   fællesskabet   og   hjælper   hinanden     

 

Mål   og   tegn   for   de   3-6-årige:   

-   Barnet   kan   handle   selvstændigt   –   tør   sige   fra,   kan   vente   på   tur,   leger   uden   voksendeltagelse,   viser   

interesse   for   at   øge   selvstændigheden   

-   Barnet   bliver   psykisk   robust   –   bliver   modig,   tør   mere   og   kan   rumme   andre,   tør   være   med   i   nye   

aktiviteter   

-   Barnet   oplever   sig   selv   som   en   vigtig   del   af   en   gruppe   –   tager   hinanden   med   i   legen,   viser   forståelse   

for   andres   adfærd   og   meninger,   tør   indgå   nye   venskaber   



  

  

Social   udvikling   

  

  

Hvordan			understøtter			vores			pædagogiske			læringsmiljø			børnenes			sociale			udvikling?	 		

Gyngehestens   nerve   er   fællesskabet   –   det   forpligtende   fællesskab.   Gyngehesten   bliver   for   børnene   

stedet,   hvor   de   føler,   de   hører   til,   og   hvor   de   udvikler   sig   socialt.   De   får   relationer   og   udvikler   empati.   

Mange   familier,   der   kommer   i   Gyngehesten,   får   deres   sociale   netværk   gennem   Gyngehesten.   Børnene   

får   venner,   de   kan   lege   med   i   Gyngehesten   og   mødes   med   udover   institutionens   åbningstid.   Med   

Gyngehestens   diversitet   møder   børnene   stor   forskellighed,   og   vi   lægger   vægt   på   synlighed   og   respekt   i   

den   henseende,   og   opøver   således   socialt   rummelige   og   robuste   børn,   der   er   vant   til   at   møde,   

respektere,   favne   og   inkludere   mange   forskellige   børn.   

---   

Mål   og   tegn   for   de   0-2-årige:   

-   Barnet   indgår   i   fællesskaber   –   børnene   lægger   mærke   til   hinanden,   siger   til   og   fra,   overholder   kendte   

spilleregler   i   forskellige   sammenhænge   

-   Barnet   oplever   betydningen   af   at   være   en   del   af   et   socialt   fællesskab   –   børnene   hjælper   og   trøster   

hinanden,   lytter   til   andre   og   søger   fællesskaber   

 

Mål   og   tegn   for   de   3-6-årige:   

-   Barnet   indgår   i   forpligtende   fællesskaber   –   barnet   er   opsøgende   og   vil   gerne   være   en   del   af   

fællesskabet,   børnene   leger   sammen   og   forbliver   i   legen,   indgår   legeaftaler   uden   for   Gyngehesten   og   

tør   indgå   nye   venskaber   



    

  
  

  

-   Barnet   får   indlevelse   i   andre   –   viser   forståelse   for   hinanden,   kan   udsætte   egne   behov   for   at   være   med   

i   fællesskabet,   er   omsorgsfuld   og   kan   vente   på   tur   

-   Barnet   kan   forstå   og   omsætte   sociale   spilleregler   –   begynder   at   løse   kon�likter,   har   god   omgangstone   

med   de   andre   børn,   børnene   hjælper   hinanden   og   bruger   hinanden   

-   Barnet   ser   sig   i   et   særskilt   storbørnsfællesskab   i   Skolestuen   –   uden   mor   eller   far   –   og   kan   re�lektere   

over   eget   sted   i   livet   ift.   at   blive   et   stort   skolebarn   som   en   del   af   den   alsidige,   personlige   udvikling   

 

 

Kommunikation   og   sprog   

	

Hvordan			understøtter			vores			pædagogiske			læringsmiljø			børnenes			kommunikation			og			sprog?	 		

Når   det   kommer   til   kommunikation   og   sprog,   er   Gyngehestens   børn   generelt   utrolig   privilegerede,   idet   

de   har   en   stor   grad   af   voksenkontakt,   ofte   med   deres   forældre.   Ved   vores   koncept   med   udvidet   

forældresamarbejde   understøtter   vi   i   høj   grad   børnenes   sproglige   og   kommunikative   udvikling,   og   

vores   pædagogiske   læringsmiljø   tilgodeser   dette   i   sin   essens.   

Særlige   forhold   gør   sig   gældende   ved   tosprogede   børn,   der   i   kraft   af   Gyngehestens   begrænsede   

åbningstid   måske   i   mindre   grad   eksponeres   for   det   danske   sprog,   og   således   har   vi   stor   

opmærksomhed   på   denne   gruppe.   Vi   tilbyder   fællesskab   med   dansksprogede   legekammerater,   ligesom  

vi   opfordrer   til   at   tale   dansk,   læse   danske   bøger,   se   danske   �ilm   mm.   Som   alle   andre   børn   

sprogvurderes   børnene   ved   treårsalderen.   

Vi   arbejder   med   sprog,   samtale   og   kommunikation   på   mange   fronter:   ved   morgensamling   med   sang   og   

musik,   hvor   børnene   gennem   sangene   lærer   meget   om   sprog;   og   hele   kommunikationssituationen   

omkring   at   sige   navn   og   vælge   sang   er   utrolig   udviklende,   og   børnene   vokser   med   denne   

kommunikationsmulighed,   hvor   de   måske   starter   generte   ud,   men   ender   med   at   være   dem,   der   virkelig  

kan   og   tør;   ved   bordet,   når   vi   laver   kreative   sysler,   der   som   et   fælles   tredje   åbner   for   samtale   både   

børnene   imellem,   men   også   med   de   forskellige   voksne:   der   tales   om   farver,   om   æstetik,   om   årstider   



mm.;   ved   måltidet,   hvor   der   tales   om   mad,   og   hvor   vores   madsang   også   er   en   del   af   en   kommunikation;   

og   for   de   store   børn   har   vi   skolestuen   fredag   formiddag,   hvor   der   virkelig   er   mulighed   for   at   træne   og   

udvikle   sprog   og   kommunikation   i   en   struktureret   situation.   Babyerne   lærer   babytegn   på   

tirsdagsholdet.   Endelig   giver   Gyngehesten   meget   plads   til   sprog   og   kommunikation   i   kraft   af   vores   

størrelse:   der   er   generelt   ro   og   plads   til,   at   børnene   kan   udvikle   sprog   og   kommunikation   i   den   frie   leg,   

hvilket   vi   vægter   meget   højt.   

Vi   har   skiftende   pædagogiske   plakater,   som   kan   danne   udgangspunkt   for   samtale   med   forældre   eller   

andre   voksne   fx   om   følelser,   årstider,   ting.   Vi   hænger   plakaterne   i   vores   garderobe,   således   at   børnene   i   

garderoben   har   mulighed   for   at   spørge   ind   og   åbne   for   en   samtale.   Dette   er   et   eksempel   på,   hvordan   vi   

tænker   indretning   og   pædagogik   meget   sammen,   og   hvordan   vores   pædagogiske   arbejde   og   indsats   

allerede   starter   i   garderoben.   

 

---   

Mål   og   tegn   for   de   0-2-årige:   

 

-   Barnet   søger   at   kommunikere   –   laver   lyde,   viser   tegn   (evt.   babytegn),   laver   fagter,   bruger   mimik   og   

kroppen   

-   Barnet   opnår   sprogforståelse   –   barnet   kan   bruge   sproget   til   at   opnå   kontakt,   gøre   sig   forståelig,   bliver  

mere   verbal   og   mindre   fysisk,   kan   rim   og   remser   og   bruger   sproget   i   legen   

-   Barnet   udvikler   sit   ordforråd   -   sætter   ord   på   hverdagens   gøremål   og   aktiviteter,   kan   genfortælle   

historier,   deltager   aktivt   i   samlinger   og   kan   fx   synge   med   på   sangene   

 

Mål   og   tegn   for   de   3-6-årige:   

-   Barnet   tager   kontakt   andre   børn   gennem   sproget   –   bruger   ord   i   stedet   for   at   udtrykke   sig   gennem  

kropssprog   og   viser   interesse   for   og   glæde   ved   at   bruge   sproget   

-   Barnet   forstår   at   bruge   sproget   situationsa�hængigt   –   børnene   kan   føre   en   samtale   med   andre   børn   

og   voksne   og   genfortælle   situationer.   Børnene   bruger   sprog   i   deres   lege,   de   er   nysgerrige   i   forhold   til   

sproget   og   udforsker   selv   sproget   

-   Barnet   udtrykker   følelser   verbalt,   sætter   ord   på   ting   og   situationer   og   bruger   sproget   til   at   

kon�liktløse,   sætter   ord   på   kropslige   reaktioner,   tør   stille   sig   frem   og   fortælle   og   kan   nuancere   

sprogbruget   

-   Barnet   får   forståelse   for   skriftsprog,   tager   selv   bøger   og   kigger   i   dem,   leger   med   skriftsprog   og   læser   

historier   for   hinanden,   leger   selv   med   rim   og   remser,   kan   måske   skrive   sit   eget   navn,   leger   med   forlyde   

og   skriver   trylleskrift   

-   Barnet   deltager   aktivt   i   skolestuens   aktiviteter   og   er   nysgerrig   overfor   skrift   og   tegning   og   opnår   

færdighed   i   at   tegne   inden   for   streger,   tegne   cirkler,   �irkanter,   personer   mm.   

   



  

  
  

  

 

Krop,   sanser   og   bevægelse   

  

 

Hvordan			understøtter			vores			pædagogiske			læringsmiljø			udviklingen			af			børnenes			krop,			sanser			og		

bevægelse?	 		

I   Gyngehesten   arbejder   vi   pædagogisk   med   kroppen,   sanser   og   bevægelse   på   forskellig   vis.     

Vores   puderum   med   klatrestativ   og   rutsjebane   er   bygget   med   henblik   på,   at   børnene   skal   udfordre   og   

udvikle   deres   kroppe.   I   puderummet   har   vi   desuden   også   �lere   tæpper,   som   bliver   brugt   til   hulebyggeri   

mm,   og   ved   denne   aktivitet   arbejder   børnene   meget   med   deres   kroppe,   koordinering   og   sanser,   

ligesom   det   også   er   en   øvelse   i   socialt   samvær,   idet   de   ofte   bygger   sammen,   og   endelig   øver   de   sig   også   

i   kunsten   at   bygge   og   udviser   ofte   stor   ingeniørkunst.   

Vi   tænker   krop   og   bevægelse   ind   i   indretningen:   vi   har   et   hinketæppe,   som   bliver   �littigt   brugt   

spontant.   Vi   har   �lere   elementer   til   at   bygge   baner   rundt   i   hele   legestuen.   Sommetider   sker   dette   

spontant,   sommetider   er   det   en   aktivitet.   Her   har   vi   stor   succes   med   at   børnene   som   en   

samarbejdsøvelse   selv   er   medskabere   af   banen   og   integrerer   således   �lere   punkter   i   den   pædagogiske   

læreplan   i   arbejdet   med   kroppen.   

Vi   har   dagligt   børnegymnastik   med   udgangspunkt   i   Sigurds   "Bjørnegymnastik",   som   kan   varieres   i   det   

uendelige,   ligesom   vi   slutter   dagen   af   med   forskellige   sanglege.   

Vi   prioriterer   at   komme   ud   af   huset   for   at   få   luft   og   for   at   få   os   rørt   på   forskellig   vis.   Både   fordi   det   giver  

gode   og   anderledes   oplevelser,   men   også   fordi   vi   ikke   har   et   udeareal.   Flere   gange   om   året   booker   vi   



    

Motorikhallen   i   Risskov,   og   dette   er   en   stor   begivenhed   og   motorisk   udfordrende   gave   hver   gang.   Vi   

prioriterer   ture   til   strand,   legepladser,   skov   mm.   –   alle   steder,   der   giver   børnene   en   anden   mulighed   for   

at   udvikle   krop   og   bevægelse,   end   de   kan   få   i   Gyngehesten.   Turene   til   skov   og   strand   lapper   desuden   

over   i   andre   elementer   i   læreplanen,   såsom   natur,   udeliv   og   science,   men   også   det   kreative   og   æstetiske  

er   inkluderet,   idet   vi   fx   på   stranden   samler   sten,   skaller,   tang   og   sand   som   efterfølgende   bruges   i   

collager.     

 

---   

 

Mål   og   tegn   0-2-årige:   

 

-   Barnet   opnår   bevægelsesglæde   og   kropsbevidsthed   –   børnene   mestrer   deres   kroppe,   kravler,   rejser   

sig,   kravler   selv   op   på   stole,   er   glade   for   at   bruge   kroppen,   bliver   mere   sikre   i   deres   motorik   

-   barnet   bliver   selvhjulpent   –   tager   selv   tøj   af   og   på,   bevæger   sig,   udfordrer   sig   selv   og   tør   bruge   

kroppen   i   forskellige   sammenhænge   og   er   med   i   fællesskabet   fx   ved   sanglege   og   fagtelege   

 

Mål   og   tegn   3-6-årige:   

 

-   Barnet   bliver   rutineret   i   sine   grundbevægelser,   viser   interesse   for   at   bruge   kroppen,   kan   lide   at   bruge   

sin   �inmotorik.   er   vedholdende   i   at   øve   motoriske   færdigheder,   kan   selv   tage   tøj   på   

-   Barnet   opnår   glæde   ved   fysisk   aktivitet   –   børnene   udviser   glæde   ved   at   være   motorisk   aktive,   hoppe,   

danse,   deltage   i   "børnegymnastik",   "børneyoga"   og   sanglege   og   kan   lide   at   udfordre   sig   selv   og   

hinanden     

-   Barnet   kan   koble   krop   og   følelser   –   kender   kroppens   signaler,   kan   vise,   hvad   det   gerne   vil,   har   

kendskab   til   deres   krop   og   kan   italesætte   følelser   i   kroppen   

-   Barnet   bliver   selvhjulpen   ved   toiletbesøg   

 



  

  

Natur,   udeliv   og   science   

  

  

Hvordan			understøtter			vores			pædagogiske			læringsmiljø,			at			børnene			gør			sig			erfaringer			med			

natur,			udeliv			og			science?	 		

Gyngehestens   pædagogiske   læringsmiljø   understøtter   på   forskellig   vis   børnenes   erfaringer   med   natur,   

udliv   og   science.   

Vi   prioriterer   i   vores   aktivitetskalender   at   komme   ud   og   bruger   naturen   aktivt   i   vores   aktiviteter   både   

som   værested,   rum   for   fri   leg   og   rum   for   udforskning   af   naturen,   hvor   vi   fx   tager   blade   og   planter   med   

hjem   i   Gyngehesten,   som   vi   presser   og   laver   dækkeservietter   ud   af,   og   på   den   måde   kan   vi   også   få   

æstetik   ind   i   og   ud   af   naturen.   

Vi   taler   i   vores   morgensamling   altid   om   vejret   og   henleder   således   børnenes   opmærksomhed   på   

naturen   og   vejret.   I   skolestuen   bygger   vi   videre   på   dette.   I   vores   sangvalg   synger   vi   sange   om   vejret   og   

årstiderne   og   på   den   måde   har   vi   naturen   integreret   i   vores   pædagogiske   praksis   også   på   dage,   hvor   vi   

ikke   er   ude.     

I   Gyngehesten   har   vi   genbrugsuger   ligesom   vi   årligt   er   tilmeldt   skraldeindsamling,   og   på   den   måde   

lærer   børnene   om   bæredygtighed   og   naturbeskyttelse.   

Vi   er   årligt   i   Botanisk   have   i   A� rhus,   hvor   børnene   kan   opleve   anderledes   planter   og   varme   i   det   

særegne   drivhus.   Efterfølgende   leger   børnene   enten   i   parken,   hvor   der   er   specielle   og   gode   klatretræer   

eller   på   legepladsen.     

De   sidste   mange   år   har   vi   endvidere   været   på   en   tur   til   Munkholm   Zoo   på   Djursland,   hvor   børnene   

møder   mange   forskellige   dyr,   ser   dem   blive   fodret,   nogle   dyr   kan   man   selv   fodre   -   som   fx   geder,   mange   

prøver   at   ride   på   pony,   og   børnene   kan   også   her   lege   på   en   sjov   og   udfordrende   legeplads.   Som   noget   



    

  

nyt   har   vi   i   år   (2019)   i   stedet   for   denne   fælles   tur,   arrangeret   en   fælles   hyttetur   med   overnatning   i   

Lisbjerg   Skov   nord   for   Aarhus.   Udover   et   døgn   i   og   tæt   på   naturen   med   bål,   vinbjergsnegle,   klatretræer,   

udelege   mm.   bidrager   turen   til   børnenes   alsidige   personlige   udvikling,   til   fællesskab   og   i   høj   grad   til   

udvikling   og   stimulering   af   krop,   sanser   og   bevægelse.   

Flere   gange   årligt   benytter   vi   os   af   Natursamarbejdet   ved   Brabrand   Søs   mange   tilbud.   Udover   at   tilbyde  

en   tur   ud   i   naturen   med   dyr,   sø   og   fugletårn   tilbyder   Natursamarbejdet   �lere   gode   forløb   og   workshops   

med   naturen   som   udgangspunkt.   Børnene   har   set   en   høne   blive   slagtet,   de   ser   kyllinger   komme   fra   æg   

og   blive   ruget   ud,   de   laver   lys   med   væger,   de   plukker   i   naturen,   laver   juledekorationer   af   

naturmaterialer,   presser   æbler   mm.     

 

---   

 

Mål   og   tegn   0-2-årige:   

 

-   Barnet   oplever   og   gør   sig   erfaringer   med   naturen   –   børnene   kommer   ud   i   al   slags   vejr,   børnene   er   

bevidste   om   vejrfænomener   som   regn,   sol   og   årstiderne,   fortæller   om   naturfænomener   som   ild,   vand,   

jord,   luft,   kan   lide   at   læse   om   dyr   mm.     

-   Barnet   får   forståelse   for   naturen   –   viser   interesse   for   naturen,   iagttager   kryb   og   leger   i   vandpytter,   

viser   respekt   for   naturen,   bruger   naturen   til   at   lege   med   og   i   og   får   jord-til-bord-oplevelse   

-   barnet   oplever   og   er   nysgerrig   overfor   tal   (fx   gennem   sange),   konstruktion   (fx   af   huler   og   klodser)   og   

små   science-eksperiemnter   (fx   at   lave   kunstig   sne)  

 

-Mål   og   tegn   3-6-årige:   

-   Barnet   har   kendskab   til   dyr   og   planter   og   materialer   i   naturen   –   �inder   insekter   og   er   ikke   bange   for   at  

røre   ved   ting   fra   naturen,   ved   hvordan   de   mest   almindelige   dyr   ser   ud   

-   Barnet   får   en   forståelse   og   glæde   ved   naturen   –   rører   ved,   smager   på,   er   nysgerrig   og   undersøger   

naturen,   snakker   om   naturen,   ved,   hvad   man   må   og   ikke   må   smide   i   naturen,   glæder   sig   til   ture   og   

aktiviteter   i   naturen   

-   Barnet   har   kendskab   til   tal   og   mængde   og   er   nysgerrig   efter   at   bruge   det   og   tælle,   barnet   viser   glæde   

ved   konstruktion   og   genanvendelighed   (fx   skraldekunst)    og   er   interesseret   i   scince-eksperimenter   (fx   

at   lave   lys,   lave   eget   papir   mm.)   



  

  

Kultur,   æstetik   og   fællesskab   

 

 

Hvordan			understøtter			vores			pædagogiske			læringsmiljø,			at			børnene			gør			sig			erfaringer			med			

kultur,			æstetik			og			fællesskab?	 		

Kultur,   æstetik   og   fællesskab   er   centrale   og   meget   synlige   aspekter   af   vores   pædagogiske   læreplan   og   

læringsmiljø.   Vi   er   kulturformidlere   på   mange   fronter:   på   det   musikalske   med   vores   daglige   sange   og   

sanglege   og   med   vores   samarbejde   med   Den   Jyske   Opera   og   med   Musikskolen   Laura,   der   har   

arrangeret   et   længere   forløb   fredag   eftermiddag   for   børnene,   ligesom   vi   også   deltager   i    Børnedage    i   

Musikhuset,   hvor   forskellige   musikinstitutioner   tilbyder   diverse   musikalske   oplevelser   til   børnene.   På   

det   visuelle,   æstetiske   plan   arbejder   vi   med   mange   udtryk   som   børnene   selv   skaber   med   billeder,   

collager,   perler,   stoftryk   mm.   Her   arbejder   vi   årstids-   og   højtidsorienteret   og   integrerer   således   naturen  

i   kulturen   og   æstetikken.   Vi   arbejder   meget   bevidst   med   også   at   lave   gaver   og   pynt   til   højtider   og   

således   deltager   vi   kulturelt   i   samfundets   traditioner.   

Vi   er   bevidste   om   at   kultur   er   fællesskabsskabende   og   har   derfor   mange   traditioner   i   Gyngehesten:   vi   

fejrer   i   Gyngehesten   advent,   hvor   vi   synger   en   særlig   sang   og   tænder   adventskransen,   vi   går   

Lucia-optog   i   Skejby   Centret,   fejrer   jul   med   gaver,   træ   og   julemand,   fastelavn   med   masker,   

tøndeslagning   og   fastelavnsboller,   påske   med   gækkebreve   og   pynt,   store   bededag   med   varme   hveder,   

som   vi   bager,   vi   fejrer   sommerfest,   markerer   efterår   med   kastanjer   og   visne   blade   og   fejrer   Halloween.   

Således   er   vores   kultur   med   til   at   danne   rammen   om   mange   fælles   traditioner,   som   vi   værner   om,   

ligesom   mange   af   disse   traditioner   danner   mulighed   for   mange   kreationer,   hvor   der   både   er   en   

æstetisk   proces   og   et   produkt,   som   børnene   kan   få   med   hjem,   som   vi   lægger   stor   vægt   på   og   skaber   

rammer   om   og   køber   ind   til.   Jul   og   fastelavn   er   desuden   rammen   om   vores   samarbejde   med   

lokalcentret.   Og   med   vore   traditioner   indgår   vi   i   det   kulturhistoriske   fællesskab   i   Danmark   

---   

Mål   og   tegn   0-2-årige   

-   Barnet   har   kendskab   til   forskellige   æstetiske   og   kulturelle   udtryksformer   og   viser   glæde   ved   at   opleve  

og   udtrykke   sig   æstetisk   og   kulturelt:   ved   at   tegne,   male,   lave   modellervoks,   spille,   synge   mm,   ligesom   

det   viser   glæde   ved   at   gøre   det   i   fællesskab   med   andre   –   fx   at   synge   og   spille   sammen   



    
  

  

  

  

-   Barnet   stifter   bekendtskab   med   traditioner   –   børnene   deltager   i   traditioner,   husker   dem,   efterspørger  

dem   mm   

-   Barnet   præsenteres   for   at   have   mulighed   for   at   bevæge   sig   i   kulturelle   sammenhænge   –   børnene   ved,   

at   man   ser   forskellig   ud   som   menneske,   oplever   forskellige   kulturer   og   steder     

Mål   og   tegn   3-6-årige   

-   Barnet   har   kendskab   til   forskellige   kreative   udtryksformer   –   børnene   vil   gerne   klippe,   tegne,   male   og   

kreativt   fortolke   indtryk   til   udtryk,   de   æstetiske   udtryk   for�ines   med   alderen   ved   at   gøre   sig   umage   og   

arbejde   mere   koncentreret   med   materialerne   

-   Barnet   har   kendskab   til   traditioner   –   børnene   kan   genkende   traditioner   og   glæder   sig   til   dem   

-   Barnet   har   kendskab   til   samfundets   kultur   og   kulturelle   værdier   og   kendskab   til,   at   der   er   en   verden   

udenfor   –   børnene   er   nysgerrige   på,   hvorfor   nogle   ser   anderledes   ud   end   andre,   børnene   er   bevidste   

om   andre   kulturer   –   hvordan   de   snakker   mv.   Børnene   er   interesserede   i,   hvor   de   bor   henne/har   været   

på   ferie   henne   mv.   Børnene   er   bevidste   om,   at   Danmark   er   et   land,   og   at   der   er   andre   lande.   Børnene   er   

rummelige   overfor   andre   kulturer   

-   Børnene   deltager   i   kulturelle   fællesskaber,   i   familiens   kultur,   Gyngehestens   kultur   mv.     

 

Evalueringskultur	

  

 



Hvordan			skaber			vi			en			evalueringskultur,			som			udvikler			og			kvali�icerer			vores			pædagogiske			

læringsmiljø?		 			

Det			vil			sige,			hvordan			dokumenterer			og			evaluerer			vi			løbende			vores			pædagogiske			arbejde,			

herunder			sammenhængen			mellem			det			pædagogiske			læringsmiljø			og			de			tolv			pædagogiske			mål?	 		

 

Til   dokumentation   og   evaluering   benytter   vi   i   Gyngehesten   forskellige   metoder:   

A� rshjul   

To   gange   årligt   evaluerer   børn   og   forældre   Gyngehestens   aktiviteter   ud   fra   et   skema,   som   lederen   laver.   

I   den   forbindelse   udarbejdes   store   plancher   med   billeder   af   de   forskellige   aktiviteter.   Denne   evaluering   

er   værdifuld   også   for   samtale   og   re�leksion:   "Kan   du   huske,   da   vi   klippede   hjerter   ud   til   jul?   ..."   

Derudover   er   det   også   sjovt,   da   det   jo   handler   om   børnene   selv,   og   det   er   altid   sjovt   at   se   billeder   af   sig   

selv.   

Ugens   aktiviteter   evalueres   jævnligt   (ugentligt)    af   personale   og   bestyrelse,   og   denne   evaluering   er   

tilgængelige   via   Gyngehestens   hjemmeside.   

Personale   og   bestyrelse   diskuterer   løbende   pædagogisk   praksis   og   aktiviteter   på   møder.   

 

SMTTE-model   

SMTTE-modellen   anvendes   internt   ved   den   ugentlige   evaluering   af   aktivitetsplaner   med   få   delmål   ud   

fra   de   overordnende   mål   og   tegn   beskrevet   her   i   læreplanen.   SMTTE-modellen   sikrer   re�leksion   og   

handling   bag   aktiviteterne   i   Gyngehesten.   Gyngehestens   medarbejdere   skriver   observationer   og   

betragtninger   ind   et   fælles,   delt   regneark.   

Se   link   her:     

 

Fotos   

Dagligdagen,   aktiviteter   og   ture   og   begivenheder   dokumenteres   via   fotos,   som   jævnligt   kommer   på   

hjemmesiden.     

 

SUS-samtaler   

Børnene   sprogtestes   ved   treårsalderen.   I   november   måned   inden   skolestart   tilbydes   alle   børn   og   

forældre   en   individuel   samtale   med   udgangspunkt   i   SUS-materiale   og   dialoghjulet.   Dialoghjulet   er   

desuden   en   del   af   Gyngehestens   indretning,   således   at   forældrene   via   opslag   kan   orientere   sig   i,   hvad   

man   forventer   og   regner   med   i   forhold   barnets   udvikling.     



  

  

    

  
  

 

Hvordan			evaluerer			vi			arbejdet			med			den			pædagogiske			læreplan,			som			skal			foretages			mindst			hvert		

andet			år?	   

Vi   benytter   bestyrelsesmøder   til   at   diskutere   evaluering   og   evalueringspraksis.   Hvert   andet   år   får   den   i   

kraft   af   arbejdet   med   den   pædagogiske   læreplan   ekstra   bevågenhed.   Personalet   diskuterer   det   

indbyrdes   på   møder,   ligesom   der   er   ekstra   bestyrelsesmøder   til   dette   arbejde.   Dette   er   et   fortløbende   

arbejde.     

 


