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Indledning 
I Æblehuset har vi bevidst delt vores pædagogiske læreplan i to. Første del indeholder en overordnet og 

teoretisk indføring i de mål, der ligger til grund for vores praksis, og anden del indeholder en mappe med 

dokumentation og evalueringer af praksis med direkte henvisninger til de teoretiske mål. 

Den teoretiske del af Æblehusets pædagogiske læreplan henvender sig primært til forældre, bestyrelse og 

forvaltning. I komprimeret form indeholder den 

overordnede beskrivelser og mål. Den 

teoretiske del kan sagtens læses separat.  

Praksisdelen af Æblehusets pædagogiske 

læreplan indeholder dokumentation og 

evalueringer af praksis og skal udbygges 

løbende. Denne del er selvfølgelig tilgængelig 

for alle, men vi opfatter den primært som et 

internt arbejdsredskab, som konkretiserer de 

pædagogiske mål. For Æblehusets personale 

er det netop sammenhængen mellem den 

teoretiske og praktiske del, der danner 

Æblehusets pædagogiske læreplan.   

I det følgende vil vi præsentere læseren for 

Æblehusets grundlæggende holdninger og værdier. Vi har forsøgt at gøre det kort og præcist. Derfor har vi 

benyttet en række figurer og tekstbokse for at gøre præsentationen mere læsevenlig og overskuelig. 

Læreplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Æblehusets visioner, rammeplanen, det fælles værdigrundlag 

for dagtilbud og de pædagogiske læreplaner.  

 

Vision 
Æblehuset overordnede vision er at skabe en inspirerende ramme med fagligt engagerede og kompetente 

voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at udvikle børnenes personlige, sociale og faglige 

kompetencer. 
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Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse 
Æblehuset har et rummeligt og 

inkluderende syn på børn. Vi ser 

på det hele barn og dets 

ressourcer. Vi opfatter børn som 

sagkyndige informanter og 

fokuserer både på det enkelte 

barn og fællesskabet. 

Vi ser børn som aktivt handlende 

og ligeværdige medmennesker, 

der råder over kapaciteter, viden 

og færdigheder. Barnet indgår i 

et samspil med andre børn og 

voksne og kan bidrage til såvel 

egen som andres udvikling.  

I Æblehuset har pædagogerne en undersøgende og forskende praksis, hvor de konsekvent forsøger at 

indsamle viden om sig selv og børnene. Denne viden skal benyttes til at understøtte og skabe processer, som 

flytter problemstillingerne fra tanke-/snakkeplanet til handleplanet, og således giver mulighed for at gå fra 

tilstand til proces. Vi arbejder målrettet på at bevidstgøre vores pædagogiske handlinger, så vi kan reflektere 

over handlingerne og hele tiden udvikle vores praksis. Det vil sige, at det er den cirkulære proces mellem 

iagttagelse, refleksion og handling, der danner grundlag for den pædagogiske praksis i Æblehuset. 

Så uanset, om der er tale om intuitive handlinger eller mere planlagte og målrettede handlinger, kan der 

opsamles ny viden. Æblehuset er bevidst om, at udvikling af analytisk fagsprog kræver mod og lyst til at 

problematisere egne handlinger og handlemønstre og til at udfordre egne vaner og vurderinger. Det 

forudsætter, at tvivl i Æblehuset ikke betragtes som svaghed, men tværtimod som en styrke.  

Vores fokus på læring gennem refleksion skal selvfølgelig viderebringes i det daglige arbejde med børnene. 

Derfor skal vi i vores hverdag bevidst forsøge at skabe ’rum’, hvor børnene kan eksperimentere og fordybe sig 

med for dem relevante og interessante emner eller aktiviteter, der udfordrer dem på et passende niveau. 
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Æblehusets læringsrum 
 

I Æblehuset benytter vi mange forskellige metoder til at nå de 

pædagogiske mål. Målene er afhængige af alder, og det er også meget 

individuelt for det enkelte barn, hvordan det bedst tilegner sig viden og 

færdigheder. Derfor må vi hele tiden undersøge og vurdere, hvordan vi 

bedst muligt tilgodeser den enkelte og hele gruppen. 

Der vil være tidspunkter, hvor vi har tilrettelagt målrettede aktiviteter eller 

pædagogiske forløb, og tidspunkter, hvor børnene leger på egen hånd. 

Dette er helt bevidst, men selvfølgelig også en prioritering af vores 

ressourcer. 

 

Det frie rum 

I børnenes frie rum vægter vi det ’interessante i det almindelige’, hvor børnene 

kan afprøve og bruge de kompetencer og færdigheder, som de har lært i de 

mere styrede aktiviteter. Imidlertid ligger der i det frie rum også en hel masse 

muligheder for læring, som børnene aldrig kunne opnå med indblanding fra 

voksne. Vores rolle er at skabe nogle inspirerende og udviklende rammer 

samt at være til stede på sidelinien som aktive iagttagere, der hjælper i de 

situationer, hvor der er behov for det. I børnenes frie rum er der desuden gode 

muligheder for at iagttage, hvad børnene er optagede af – børnenes spor1. 

Disse iagttagelser kan være udgangspunkt for voksenstyrede aktiviteter og 

forløb.  

Voksenstyrede aktiviteter 

I hverdagen igangsætter vi en række forskellige aktiviteter med mere eller mindre planlagte pædagogiske mål. 

En del af aktiviteterne opstår spontant, f.eks. bevælgelseslege, kreative aktiviteter, højtlæsning eller rollelege. 

Andre voksenstyrede aktiviteter binder sig til dagens rytme. Det kan være frokost, eftermiddagsmad, gå på 

legepladsen osv. 

                                                           
1
 ’Børns spor’ er det som børnene finder særligt vigtigt og interessant, og som samtidig er udviklingsrelevant.  
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Pædagogiske forløb 

I de pædagogiske forløb arbejder vi narrativt2 med udgangspunkt i børnenes spor. Vi behandler derfor 

relevante emner, som udspringer af børnenes interesser og de voksnes intentioner. 

Forløb består af flere forskellige projekter og aktiviteter, som er kendetegnet ved indholdsmæssig 

sammenhæng og tidsmæssig kontinuitet. 

Forløb er planlagte og organiserede med udgangspunkt i – og løbende henvisning til - centrale individuelle og 

fælles interesser og mål hos børnene.  

 

 

Familiens rum 

Familien er yderst væsentlig for barnets udvikling og læring. Derfor er det vigtigt 

for Æblehuset at have en god kontakt og et godt samarbejde med alle familier.  

Der er stor forskel på familiens rum og institutionsrummet. I Æblehuset mener 

vi, at det er et fælles ansvar, at barnet oplever en sammenhæng mellem og en 

mening med disse rum. 

Et barn lærer hele tiden. Noget viden vil være lettest at tilegne sig i familiens 

rum, andet i institutionens rum. Derfor må vi samarbejde, supplere og 

bevidstgøre hinanden, således at barnet opnår en alsidig udvikling.   

 

 

 

                                                           
2
 ’Det Narrative’ er en pædagogisk arbejdsform, hvor der benyttes en fantasifigur til igangsættelse af læring. 
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Æblehusets læringsmål 
 

Sproglig udvikling 

I Æblehuset giver vi børnene mulighed for at udvikle deres sprog igennem daglidags 

aktiviteter. Ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler udfordrer vi børnene til sproglig 

kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Vi støtter og udvikler børns 

interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal. 

 

Sociale kompetencer 

I Æblehuset skal børnene opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre 

børn i institutionen. Vi skal sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, 

de er, og at de oplever at høre til. Vi indrager og opmuntrer derfor børnene til at være aktive 

deltagere i fællesskabet. De skal lære at sætte sig i andres sted og kunne samarbejde. 

 

Barnets alsidige personlige udvikling 

I Æblehuset giver vi plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og 

alsidige personer, der selv kan tage initiativ. De skal føle sig afholdte og værdsatte i 

fællesskabet og bidrage til, at andre børn har samme følelse.  

 

Krop og bevægelse 

I Æblehuset skal børnene opleve glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop 

og opleve glæden ved at være i bevægelse. Æblehuset styrker børnenes fysiske 

sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygieine og bevægelse. 

 

Naturen og naturfænomener 

I Æblehuset lærer børnene naturen at kende med alle deres sanser, så de oplever den 

som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. Desuden skal børnene 

udvikle respekt og forståelse for naturen. 
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Kulturelle udtryksformer og værdier 

I Æblehuset giver vi børnene adgang til materialer og redskaber, som kan give 

oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. De skal have mulighed 

for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt udsnit af kulturelle udtryksformer. 

Desuden arbejder vi med en begyndende forståelse af egne og andres kulturelle 

værdier. 

 

 

Ovenfor er Æblehusets overordnede læringsmål 

formuleret i vilkårlig rækkefølge. 

I Æblehuset har vi som nævnt et helhedssyn på 

barnet, og vi opfatter derfor alle seks temaer som lige 

væsentlige. 

 I vores øjne kan der ikke arbejdes med ét enkelt 

tema isoleret. Temaerne vil automatisk gribe ind i 

hinanden. Det vil f.eks. være umuligt for os at arbejde 

med ’natur og naturfænomener’ uden at bruge 

sproget, kroppen, sociale kompetencer osv.  

Som pædagoger udvælger vi dog løbende temaer, 

som vi sætter særligt fokus på i en periode. Set over 

et helt institutionsliv vil alle børn derfor have arbejdet med alle temaerne.  
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Planlægning, dokumentation og evaluering 
Som det fremgår af Æblehusets læreplan, fokuserer vi meget på personalets evne til at planlægge og 

reflektere som et led i den enkeltes løbende kompetenceudvikling. En udvikling, som finder sted i udøvelsen af 

faget i både teori og praksis. Det er derfor vigtigt, at der i hverdagen er muligheder for, at personalet kan gøre 

sig disse overvejelser. 

Ressourcerne står slet ikke mål med vores behov for tid til planlægning og refleksion. Vi forsøger dog alligevel 

at skabe mulighed og plads, ligesom vi forventer at pædagogerne i løbet af dagen selv finder de rum, hvor der 

er mulighed for at reflektere. Der finder derfor ofte spontan planlægning og evaluering sted på legepladsen, 

eller hvor vi lige finder tid i løbet af dagen. 

Planlægning og evaluering skal være en naturlig del af Æblehusets dagligdag og personalets praksis.  Derfor 

skal der være en organisering som tilgodeser dette.  

 

Personalemøde 

På vores månedlige personalemøde vil der fast være et pædagogisk tema, som vi i fællesskab forholder os til 

og diskuterer. Derudover vil personalet på skift fremlægge forskellige dokumentationer, der viser hændelser 

fra dagligdagen, og som tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. På den måde vil vi løbende 

dokumentere, at vi i vores praksis arbejder bevidst med læreplanstemaerne, samt vise, hvordan dette arbejde 

foregår hele tiden - både i børnenes frie rum, ved pædagogiske forløb og i voksenstyrede aktiviteter. Dette 

viser også, at dokumentationen giver mange forskellige bud på, hvordan man opnår konkrete mål, samt viser 

forskellen på den indsats, der er i de forskellige aldersgrupper. Med tiden forventer vi et materiale, der viser 

udviklingen og progressionen i et barns liv. 

 

Husmøde 

Husmøderne er et mindre forum. Her kan vuggestue- eller børnehaveafdelingen diskutere og evaluere 

problematikker og fokusområder, der er mere aldersrelaterede. 
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Teammøde 

På vores ugentlige teammøder deltager to til tre personer, hvor de evaluerer og dokumenterer tidligere forløb 

og aktiviteter samt planlægger nye. 

 

 

 

Spontan refleksion 

I Æblehuset tilstræber vi en kultur, hvor personalet undres over egen og andres praksis, således der dagligt 

opstå spontan refleksion. Det er altså vigtigt, at vi konfronterer hinanden med spørgsmål, der kan være med til 

at åbne for nye og bedre handlemuligheder.  

Vi skal konsekvent reflektere over egen praksis og de handlinger og relationer, vi har til børn, kollegaer og 

forældre – kun mennesker, der selv er i læring, kan sætte andre i læring.  


