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Den styrkede pædagogiske læreplan – Thise Friskole 

Præsentation af institutionen 

  

Institutionen er en del af Thise Friskole, som er en Grudtvig-Koldsk Friskole, der 

bygger på respekter for den enkelte og den enkeltes respekt for fællesskabet. Derfor 

er forholdet mellem voksne og børn præget af tillid, tryghed og nærvær. 

En forudsætning for at skabe en levende og glad hverdag for børnene, er at skabe et 

sted, hvor børn, forældre og personale trives. 

Vores menneskesyn bygger på, at hvert enkelt barn er unikt. En personlighed med 

forskellige ressourcer og udviklingsbetingelser. 

Nærvær 

Nærvær opnås ved, at børnene er omgivet af omsorgsfulde voksne, der skaber 

tryghed og tydelige rammer. For at børnene kan udvikles optimalt og tør give sig i 

kast med at afprøve noget nyt, er hverdagens rytme tryg og genkendelig. I en tryg 

hverdag med nærværende voksne har børnene mulighed for at afprøve erhvervede 

kompetencer og øve sig på nye færdigheder. 

Respekt 

Respekt gælder alle relationer, og ingen kan arbejde respektfuldt uden 

anerkendelse. Vi lytter til hinanden og respekterer hinandens meninger og grænser. 

Vi respekterer børnenes personlige integritet og trang til selvstændighed. 
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Anerkendelse 

Alle børn skal behandles ens ved at behandles forskelligt. Uanset hvad vi har med i 

”rygsækken”, er der altid noget vi kan, og noget vi er gode til. Dette foretrækker vi 

at tage udgangspunkt i frem for et fejlfindersyn. 

Relationer 

Venskab, samhørighed og fællesskab er vigtigt. Det samme er en personlig, 

indlevende relation. Vi vil undgå mobning og lære børnene at turde sige fra over 

for urimeligheder. Vi lærer børnene at være sociale og selvstændige. 

I Thise børnehus tilstræber vi, at vores børn møder de samme voksne så ofte som 

muligt. Det betyder i praksis, at vores medarbejdere følger de enkelte grupper børn 

vi planlægger efter, at børnene har primærpersoner, som kan følge børnene i 

hverdagen. Voksne, som børnene kan føle sig trygge ved og som ved, hvordan det 

enkelte barn trives og udvikler sig. 

 

I Thise Børnehus tilstræber, at vi som minimum følger Skive Kommunes 

normering. 

 

 I Thise børnehus tilstræber vi, at vores personale altid er klædt på til at møde 

børnene på den bedst mulige måde såvel pædagogisk som personligt. Samtidigt 

tilstræber vi, at personalet har de bedste muligheder for at søge indsigt og støtte i 

forhold til at kunne gennemføre deres professionelle virke. 

 

I Thise børnehus tilstræber vi, at der altid er tilknyttet uddannet personale til 

vuggestuen og børnehaven. Pt. har vi tilknyttet en pædagog hvert sted. 
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I Thise Børnehus har børnehaven og vuggestuen hver deres lokaler men fælles 

garderobe. 

Adskilles gør, at vi kan gennemføre en hverdag, som er tilrettelagt efter de enkelte 

aldersgrupper, når det er hensigtsmæssigt. Når det pædagogisk giver mening, har vi 

muligheden for at samle vuggestuebørn og børnehavebørn både udenfor og 

indenfor. 

 

I vores daglige aktiviteter med børnene tilstræber vi, at vores fysiske rammer 

understøtter vores pædagogiske aktiviteter, hvis det er muligt. 

 

Udover børnehusets lokaler har vi adgang til hal, kreativt værksted, musiklokale og 

husflidslokale. 

 

Udover børnehusets egen legeplads har vi adgang til en stor boldbane, multibane, 

egen skov med løbebane m.m. 

 

I Thise børnehus tilstræber vi, at opdele vores børn i grupper. Grupperne kan være 

aldersinddelt eller inddelt efter udviklingstrin.  
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Det fælles pædagogiske grundlag 

Barnesyn, dannelse og børneperspektiv, leg, læring, børnefællesskaber 

(s. 13-21 i publikationen ”Den styrkede pædagogiske læreplan) 

 

 

 

Børnesyn 

 

I Thise Børnehus mener vi, at børn skal have indflydelse og har ret til medbestemmelse. 

De bestemmer ikke selv, at de skal være i institutionen, så det er vigtigt at de fra en tidlig alder oplever at blive 

inkluderet i beslutninger som vedrører deres dagligdag for at danne grundlag for en videre udvikling af deres 

selvstændighed og dannelse. 

Børn er selvstændige individer som skal mødes med respekt og åbenhed. 

 

Dannelse og Børneperspektiv 

 

Thise Børnehus er et fælles læringsmiljø for de mange, og vi mener, at børn trives og udvikles bedst i et klart 

defineret og trygt miljø. 

Vi har skabt en hverdag og nogle fysiske rammer som giver overskuelighed og genkendelighed for det enkelte barn. 

Der er plads - og tid til fordybelse i aktiviteter, som oftest foregår i mindre grupper. 

 

I Thise Børnehus synes vi, at det er vigtigt, at børn får lov at være børn. 

De voksne er tydelige i deres forventninger, og det er med til at sikre at børnene føler sig trygge og oplever omsorg. 

Børnene indgår i et inddragende og trygt lærings- og dannelsesmiljø. 
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I Thise Børnehus har vi fokus på, hvad vi som institution helt unikt kan tilbyde af udviklingsmuligheder, nemlig at 

børnene indgår i en ikke-frivillig sammenhæng med personer, som de ikke selv har valgt at være sammen med. 

Dette måske til forskel for hjemmelivet. 

Børnene forberedes på deres videre færden i samfundet således, at de kan indgå i børnefællesskaber og 

fællesskaber generelt – i skolen, fritidsaktiviteter, uddannelse m.v. 

 

Legen  

 

Legen er fundamental for børns måde at være til stede i verden på og er et vigtigt element i barnets udvikling. 

Barnet udvikles emotionel, kognitiv og social i leg, dette både i den frie som i den voksen-initierede leg, hvis den 

voksne har fokus på legens indhold. 

Sunde legerelationer med blik for hinanden ser vi i som et fundament for godt udviklingspotentiale og 

forståelse for fællesskabets betydning. 

 

 

Hvad er ”den frie leg”? 

 

Fri leg er, når en gruppe af børn etablerer en leg, som er uden indflydelse af voksnes begrænsninger og formaninger, 

men udspiller sig frit og ligefremt. Det er børns fantasier og idéer som styrer den frie legs gang. I lege prøver barnet 

af, prøver grænser, flytter grænser, spejler sig i andre, bearbejder indtryk og derigennem får barnet en forståelse af sig 

selv og verden. 
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Et eksempel fra fri leg kunne være legen far, mor og børn. Her prøver barnet forskellige roller af, hvordan er min 

rolle som mor? Vasker tøj, lave mad, er sur på far eller måske flyttet fra far. Eller rollen som lillebror? Driller 

storesøster, skal have skiftet ble og mades. I legen bearbejder barnet, alle de hverdagsindtryk det får hele tiden. Det er 

en måde at forstå omverdenen og sig selv på. Denne mulighed for bearbejdelse af indtryk, mener vi er fundamental 

for barnets personlighedsudvikling. Men særligt også den sociale udvikling, da barnet lærer at sætte sig i andres sted 

(empati) og de lærer om sine egne grænser og andre børns grænser – lytte og forhandle. 

Børn leger ikke for at lære, men fordi de simpelthen ikke kan lade være. 

 

Hvordan bruger vi den frie leg i vores pædagogiske praksis: 

 

I Thise Børnehus bruger vi den frie leg til at se, hvor barnet er i sin udvikling og støtte op om dette. 

Vi som voksne er ofte fastlåste i nogle idéer om, hvordan ting skal udvikle sig, mens børn har mere fantasi og 

kreativitet, derfor er den frie leg et arbejdsredskab for os. På den måde kan vi i den frie leg se, hvor vores planlagte 

forløb/projekter skal have fokus. Det der optager børnene, er ofte det der giver mening og læring for dem. 

Det stiller krav til os om at kunne have overblik og kunne rumme mange forskellige aktiviteter på en gang. Vi er 

opmærksomme på, at nogle børn kan finde fri leg svært og ustruktureret. Derfor skal vi som voksne også være 

igangsættere, guide, og støtte i legen og relationerne, særligt når noget kan være svært. I legen skabes relationerne og 

gennem dette udvikles sociale kompetencer. Vi forsøger at indrette vuggestuen og børnehaven og den daglige struktur 

med plads til den frie leg. Vi laver små legekroge, og indretter rum til både vild og stille leg. Vi deler børnegrupperne 

op, så barnet har mulighed og ro til at fordybe sig i leg. De voksnes rolle bliver at være flue på væggen, som først 

griber ind i legen, når behovet er der. 
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Vi rummer det enkelte barn ved at følge barnets spor. 

 

Hvad er barnets spor og hvordan arbejder vi med det: 

 

I Thise Børnehus følger vi barnets spor, da vi mener dette er meningsskabende for barnet. Børnenes spor er tegn og 

udtryk, der viser, hvad de er særlig optaget af. 

 

Et eksempel fra børnehaven kunne være, at der var planlagt at gå en tur i skoven og tumle, men. da vi kommer i 

skoven er børnene mere interesseret i at finde” krible krable dyr” under barken på træerne. I stedet for at blive en 

planlagt aktivitet med fokus på motoriske færdigheder, blev det en aktivitet med fokus på natur og naturfænomener. 

Et eksempel fra vuggestuen kunne være, at man vil besøge vores lokale købmand, men på vejen finder en død 

grævling, som er blevet kørt ned af en bil. Børnenes fokus bliver i stedet på grævling/naturen og trafik/pas på bilerne. 

 

Læring 

 

Vi definerer læringsbegrebet bredt; det foregår både igennem strukturer og rutiner, decideret planlagte 

aktiviteter, spontane aktiviteter – samt i mindre og større grupper over hele dagen. Læring foregår både i barn-

voksenrelationen og i barn-barn relationen. 

 

Vi har prioriteret at skabe læringsrum, som kan noget forskelligt. 

 

Vores børnehave og vuggestue er indrettet, så det inspirerer og lægger op til forskellige lege og læring, I 

vuggestuen har vi et aktivitetsrum, som inspirerer både til fysisk læring og kropsliglæring og et fællesrum, som 

inspirerer til kreativ læring og voksenstyret læring i rolige trygge omgivelser. I børnehaven har vi mange 

læringsrum f.eks. musiklokale, hal med motorikrum med redskaber, børneeksperimentarium hvor der kan leges 

med form og farver. 
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Det har vores opmærksomhed at kunne tilbyde børnene optimale rammer for aktiviteter – og læring. 

Lærings sker hele dagen og hele livet.  

 

Et eksempel fra børnehaven kunne være, at der var planlagt at læse ”De tre bukkebruse”. Vi laver dialogisklæsning, 

hvor børnene lærer ved at blive en aktiv del af fortællingen både gennem sproget og lege. Man kan tale om begrebet 

”en bro” børnene kommer selv med deres forslag til, hvordan en bro kan se ud f.eks. bygget i lego, brædder m.m. 

 

Et eksempel fra vuggestuen kunne være, at man gennem morgensamlingen øver forskellige sange/sanglege om 

landmanden og efterfølgende besøger et landbrug, hvor man får lov til at kravle i høet. 

 

Børnefællesskaber 

 

I Thise Børnehus ved vi, at deltagelse i børnefællesskaber er fundamentet for børn og unges videre sociale liv og 

færden i samfundet. Det er grundlaget for at søge støtte i svære tider og give støtte til andre med behov. 

Børnefællesskaber, hvor børn indgår i forpligtende fællesskaber og bidrager med deres unikke viden og kunnen, lærer 

børn at samarbejde i skolen senere i livet. De giver ikke køb på deres personlige og faglige kompetencer men kan 

derimod udvikle dem gennem fællesskabet i med- og modspil med andre. 

 

I løbet af dagen indgår børnene i mange forskellige børnefællesskaber både små som store. Barnets oplevelse af sig 

selv i disse fællesskaber kan være meget forskellige, og det er vigtigt, at medarbejderne er opmærksomme på det 

enkelte barn i fællesskabet. I dagligdagen forsøger vi at sammensætte vores børnefællesskaber, så godt som muligt 

med udgangspunkt i børnenes kompetencer.  
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Sådan arbejder vi med legefællesskaber i Thise Børnehus. 

 

Det er ikke altid lige let for børn at få lov til at være med i legen, og nogle børn har svært ved at finde kammerater de 

svinger med. 

Nogle børns forsøg på at være med bliver opfattet som drilleri eller forstyrrelse og kan skabe en ond cirkel, hvor de 

bliver udelukket, eller de trækker sig ind i sig selv af mangel på legefællesskab, de umiddelbart passer ind i. 

Disse børn søger voksne og affinder sig med at gå tur på legepladsen med en voksen i hånden eller finder tryghed i at 

have en voksen med i legen. 

 

Man kan tage omsorg for nye børn, og børn der ikke kan finde sig til rette i de andre børns leg, ved at se hvad de 

mestrer og er optaget af, og ud fra dette initiere lege og aktiviteter der skaber et fællesskab omkring det barnet 

mestrer. 

Man kan tage omsorg for udsatte børn gennem iværksættelse af lege som alle børn har glæde af at deltage i. Det 

enkelte barn kan udvikle sig i børnefællesskaber, der hjælpes på vej af støttende voksne. 

Børn med sociale udfordringer kan lære noget om legeregler, og hvordan man omgås andre, så de har lyst til at lege, 

og man kan blive lukket ind i legen. 

 

Børn lærer af hinanden. De udvikler lege, og undersøger med nysgerrighed hvordan de kan bruge forskellige 

legeredskaber og omsætte dem til en leg, der handler om deres hverdag og situationer som afspiller deres oplevelse af 

virkeligheden, eller noget nyt de har lært i børnehaven. De bruger deres fantasi og kreativitet til at løse problemer i 

legen, og leg kan hele følelsesmæssige sår fra privatsfæren. 
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Børn finder andre sider af sig selv og indgår i andre roller end derhjemme, når de leger i børnehaven. De lærer at 

tilpasse sig omstændigheder, at indgå i forpligtende fællesskaber, at lede og vække begejstring, og de får erfaring 

med, at de kan bidrage med noget til fællesskabet.  

 

1. Fælleslege i større grupper 

2. Fællesskab omkring et enkelt barn 

3. Den frie leg 

 

1. Fællesleg til styrkede børnefællesskaber i større grupper på legeplads, hallen og lign. Det er en større gruppe, hvor 

den voksne iværksætter og deltager i lege som rollespil, cirkus, kædetagfat, to mand frem for en enke løb, sanglege og 

andre typer lege med bevægelse, rytme og samspil. Børnene kan have en indflydelse på legen med forslag og 

udvidelser af legen. De kan opdage nye kompetencer eller styrke dem de allerede bruger og bidrage med for eksempel 

evne til at samarbejde og lede. Børnene oplever sig selv og hinanden i andre sammenhænge end ved fri leg, hvor 

målet var at styrke børnefællesskaber på tværs af alder. 

 

2. Medvirken til fællesskab omkring enkelte børn med en leg/interesse som et udsat barn mestrer og er optaget af. 

Ved at fokusere på barnets styrker og det, barnet er optaget af, kan man danne et fællesskab det vokser af, og som 

viser hvordan det kan bidrage til fællesskabet, samt hvordan barnet kan drage nytte af fællesskabet. Vi bruger det 

positive /kompetencerne, som en magnet for etableringen af nye børnefællesskaber. 

 

3.I den frie leg opstår der ofte børnefællesskaber gennem nysgerrighed og forundring. De kan være langvarige eller 

flygtige. Her er det vigtigt, at de voksne observerer og holder sig i baggrunden. Observationerne af børnenes 

kompetencer kan senere bruges i sammensætningen af andre voksenstyrede børnefællesskaber.  
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Det fælles pædagogiske grundlag 

Pædagogisk læringsmiljø 

(s. 22-23 i publikationen ”Den styrkede pædagogiske læreplan) 

 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, 

børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. 

Børnene skal opleve leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og 

daglige rutiner, som giver dem mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes gennem hele dagen. 

I Thise Børnehus prioriterer vi, i både strukturerede og ikke strukturerede sammenhæng, at dele børnene op i mindre 

grupper. Alle grupper laver ikke nødvendigvis det samme. Alle børn har forskelligt behov og lyst til forskellige ting 

og det forsøger vi at tage udgangspunkt i. 

Vi arbejder med læringsmiljøer på flere planer. Ikke kun det fysiske miljø, men også samtalen, stemningen og 

hvilken dannelse, udvikling og læring der er i situationen. 

Børnehaven og vuggestuen er delt op i forskellige rum/temaer, der på forskellige måder kan understøtte børnenes 

nysgerrighed, leg, motorik osv. 

Det pædagogiske personale er rollemodeller og sørger for at være lydhør og nærværende og tænker meget grundigt 

over årsagen til at give barnet et nej. 
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Vi arbejder med at etablere læringsmiljøer, hvor materialer er tilgængelige for børnene. Dette for at understøtte 

børneinitierede spontane lege og vokseninitierede aktiviteter. 

Vi arbejder med læring igennem hele dagen. Dette kan foregå både via konkrete aktiviteter, selvinitieret leg eller 

praktiske gøremål. Vi er som pædagogisk personale opmærksomme på at der er læring i alle gøremål, men også at 

det er vores ansvar hele tiden at udfordre, støtte og understøtte det enkelte barn. 

Vi lytter til børnenes ønsker til læringsmiljøet og sammenholder det med vores observationer af børnenes leg, for at 

skabe viden om deres ønsker og behov til det pædagogiske læringsmiljø, som vi voksne etablerer og udvikler. 
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Det fælles pædagogiske grundlag 

Forældresamarbejde 

(s. 24-25 i publikationen ”Den styrkede pædagogiske læreplan) 

 

 

 

 

Forældresamarbejde 

Vi værdsætter og opfordrer til at forældre viser interesse for børnefællesskaberne – og dermed ikke 

udelukkende sit eget barns institutionsliv. 

Forældresamarbejde er hvad der forgår mellem institution og familie og betragtes i som en af hjørnestenene i vores 

arbejde med børn. 

Al arbejde i Thise Børnehus er med fokus på barnets trivsel og læring – og at lykkes med det kræver et 

samarbejde mellem forældre og medarbejdere – et forældrepartnerskab. 

 

Et gensidigt respektfuldt forhold mellem forældre og medarbejdere er grundlaget for den daglige, konstruktive 

dialog om barnets trivsel i institutionen, idet forældresamarbejdet binder barnets to verdener sammen og skaber 

sammenhæng og kontinuitet for barnet. 

 

Vi bestræber os på at imødekomme den enkelte families individuelle behov, men forventer omvendt 

forældrenes imødekommenhed i forbindelse med at vores arbejde også omhandler tilrettelæggelse af en hel 

børnegruppes trivsel og læring. 
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For eksempel i forbindelse med børnenes afhentning og aflevering. Her kan der ofte opstå unødvendige 

bekymringer hos forældrene, hvis de har forladt et barn, som er ulykkelig og grædende. Det kan være svært at 

komme videre i sin gøren, hvis man tror, at ens barn er ulykkelig. I sådanne situationer aftaler vi ofte ned 

forældrene, at de får en lille opdatering kort efter, at de er kørt, hvor de oplyses om, hvordan det går med barnet. 

Det er enten en sms eller et bilede, som kan betrykke dem i, at barnet har det godt og er glad.  

 

 

Opstart og samtaler 
 

Den første kontakt mellem Thise Børnehus og familien, er et møde i enten børnehaven eller vuggestuen, hvor 

familien bliver vist rundt og præsenteret for vores fysiske rammer og ikke mindst vores pædagogiske tilgang til 

dem og børnene. Efter rundvisningen udleveres en barnets mappe med indskrivningspapir og andet relevant. 
 
Alle familier tilbydes en samtale efter cirka 3 måneder i Thise Børnehus, hvor man kan vende barnets hverdag og 
trivsel. 

Denne samtale tager afsæt i barnets første tid i institutionen, og er en mulighed for både medarbejdere og 

familie til at få afklaring på eventuelle spørgsmål.  

Der er naturligvis altid mulighed for at bede om en ekstra samtale efter behov. Dette gælder såvel familien 

som medarbejderne.  

 

Når barnet skal skifte fra vuggestue til børnehave, børnehave til skole er det ligeledes 

nødvendigt med et tæt forældresamarbejde, da der er mange informationer, som skal formidles. 

Se vores arbejdsgang under sammenhænge.  
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Forældreinddragelse 

Vi vil gerne inddrage forældre i det daglige pædagogiske arbejde. 

Vi vil gerne blive bedre til at opfordre forældre til at deltage i det daglige pædagogiske arbejde med deres ressource, 

da vi mener alle forældre har baggrunde og interesser der med fordel kan inddrages. 

Samtidig ser vi deltagelse som en styrkelse af samarbejdet mellem hjem og institution. 

 

Sociale arrangementer 

Vi afholder flere gange årligt fastlagte, sociale arrangementer for alle familier i Thise Børnehus. 

 

Derudover kan forældrerådet arrangere forældrekaffe efter eget ønske.  

 

Vi ser det som vores ansvar at informere om arrangementerne og opfordre til deltagelse, men vi mener at en vigtig 

del af forældresamarbejdet er at anerkende den enkelte families ressourcer og behov og har derfor forståelse for at 

familier ikke altid kan deltage. 

 

Børnehuset udsender et månedsbrev med informationer om hverdagen og vores pædagogiske arbejde med 

børnene. Derudover modtager forældrene løbende information på e-mail. 
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Thise friskoles bestyrelse, forældreråd og forældremøder. 

 

Thise Børnehus er underlagt Thise Friskole bestyrelse. Friskolens bestyrelse er den overordnede ledelse af skolen og 

børnehuset. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for en toårig periode. Valg til bestyrelsen foregår på 

den årlige generalforsamling, som afholdes i perioden 1.marts – 1.maj. Der afholdes bestyrelsesmøde 1 gang om 

måneden. Alle forældre i vores institutioner er stemmeberettigede og har en stemme hver pr. forælder  

 

Thise Børnehus har et forældreråd, hvis opgave bl.a. består i at være behjælpelig ved arrangementer i institutionen 

og at være ”talerør” for de øvrige forældre. Forældrerådet i børnehaven består af 5 medlemmer, der vælges på det 

årlige forældremøde. De vælges for minimum en etårig periode og det tilstræbes at den består af to forældre fra 

vuggestuen og 3 forældre fra børnehaven. Forældrerådet har ingen ansvarsområder. Forældrerådet har foretræde for 

skolens bestyrelse. 

 

Thise Børnehus afholder forældremøde én gang om året. Her orienterer vi om vores pædagogiske arbejde i 

institutionerne og behandler aktuelle emner. Derudover er der valg til forældrerådet. 
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Det fælles pædagogiske grundlag 

Børn i udsatte positioner 

(s. 26 i publikationen ”Den styrkede pædagogiske læreplan) 

 

 

 

 

Børn i udsatte positioner 

Alle børn kan være i udsatte positioner. Nogle har det som et livsvilkår, men andre er det i en kortere eller længere 

periode. Det vigtigste er, at man bliver mødt, hvor man er er.  

I Thise Børnehus kan alle vores børn opleve at være i en udsat position. Derfor er det vigtigt for os at kunne 

imødekomme det enkelte barns behov. Oftest kan små justeringer i hverdagen gøre en stor forskel, mens andre 

gange er nødvendigt at søge professionel hjælp ved vores samarbejdspartnere PPR, sundhedsplejerske m.m. 

 

Eksempel på et barn i en udsat position, kan være et barn, som ikke kan rumme de fællessamlinger/spisesituationer 

pga. for mange stimuli. Her kan et tiltage være, at barnet deltager i det omfang det magter, hvorefter barnet 

fortrækker til sanserummet, når barnet ikke kan rumme mere. Her kan barnet sidde alene med en bog eller en 

aktivitet under opsyn af en voksen. 

 

Eksempel på et barn i en udsat position, kan være et barn, som har første dag i institutionen. Her kan et tiltage 

være, at placeres tæt ved en voksen og sammen med andre børn, som er jævnaldrende eller har gode sociale 

kompetencer. 
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I Thise Børnehus laver vi, til hvert personalemøde, en gennemgang af alle børnene. Børne vurderes i forhold til 

deres trivsel og sociale udvikling. Børnene inddeles i farvegrupperne grøn, gul og rød. I gulgruppe er der en skærpet 

opmærksomhed på barnet og interne tiltag iværksættes. I rødgruppe skal forældrene inddrages og oftest også 

eksterne samarbejdspartnere. 

 

Generelt er vi i Thise Børnehus meget optaget af skabe rammer for alle børn. Tit og ofte er det de små tiltag, som 

gør den store forskel. 
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Det fælles pædagogiske grundlag 

Sammenhænge 

(s. 27 i publikationen ”Den styrkede pædagogiske læreplan) 

 

 

 

I Thise Børnehus er det vigtigt for os, at forældre og børn er trygge i de overgange, som de møder i børnehuset dvs. 

overgangen fra vuggestue til børnehave og overgangen fra børnehave til skole. Gennemsigtighed og information er 

nøgleordene í en god overgang. 

 

 

Praksisfortælling af overgangen for vuggestuen til børnehaven. 

 

1. Børnene begynder i børnehaven, når de er to år og 10 mdr. 

2. Når barnet er 2 år og 7 mdr. begynder det at have en ugentlig dag i børnehaven. Vuggestuen informerer 

forældrene om opstarten en til to uger før. 

3. Dagen starter, når børnehaven åbner eller når barnet møde (efter 07.30) 

4. Barnet har frokost og formiddagsmadpakke med i børnehaven. 

5. Sover barnet stadigvæk middagslur puttes det i vuggestuen efter frokost. I nogle tilfælde puttes de på en madras i 

børnehaven. 

6. Den sidste måned trænes børnene i at sove på en madras dagligt. 

7. Hvis forældrene eller vuggestuen ønsker det, afholdes der et møde vedr. børnehaveparathed.  

8. Der tages i samarbejde med forældrene stilling til dato for børnehavestart, da den vurderes individuelt. 

9. Omkring børnehave start inviteres forældrene til et overleveringsmøde, hvor primærpersonerne fra børnehaven og 

vuggestuen deltager. 
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Pædagogiske overvejelser i forbindelse med overgangen fra vuggestue til børnehave 

 

Ad. 1 Kommunale retningslinjer. 

Ad. 2 og 3.For at gøre børnene bekendte børnehavens personale, børn og daglige rutiner. 

Ad. 4 For at følge børnehaven rutiner  

Ad. 5 Vi tilgodeser barnets behov for søvn og lade det sove i kendte rammer. 

Ad. 6 For at gøre dem klar til at sove i børnehaven.  

Ad. 7 – 9. For at tage hensyn til barnet og imødekomme forældrene i opstart i børnehaven. Vi sikrer os, at alle 

informationer bliver overleveret. 

  

 

Praksisfortælling af overgangen fra børnehave til skole. 

 

1. Gruppen med de kommende skolebørn begynder i førskolegruppen på skole n i uge 8. 

2. Gruppen er på skolen to dag om ugen fra 08.00 – 12.00. Der går en medarbejder fra børnehaven med 

førskolegruppen på skolen. 

3. Førskolebørnene deltager skolen daglige rutiner med morgensamling, undervisningsmoduler og frikvarter. 

4. Børnene arbejder med pædagogiske aktiviteter, som er relateret til skolearbejdet f.eks bogstaver, tal, geometriske 

former, begreber m.m. 

5. Børnene øver sig er i at skrive og holde på en blyant, bruge en saks m.m. 

6. Børnene øver sig i at fastholde sig i en læringssituation og modtage en fælles besked. 

7. Forældrene inviteres til en førskolesamtale med den pædagogiske medarbejder, som skal følge børnene på skolen 

og børnehuset leder. Hvor man afstemmer forventninger i forhold til skoleparathed. Mødet afholdes i uge 4 – 6. 

8. I løbet af foråret begynder børnene at være i skolens SFO. 

9. Forældrene inviteres til et førskolemøde med 0.klasselederen i løbet af foråret. 
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Pædagogiske overvejelser i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole. 

Ad. 1 – 3 For at skabe en tryg overgang til skolen med kendte voksne omkring sig. Blive tryg ved skolen og dens 

omgivelser og voksne.  

Ad. 4 – 6 For at forberede dem på mødet med faglige krav fra skolen og læringssituationer. 

Ad 7. Forældrene inddrages aktiv i processen med at gøre børnene skoleparate. 

Ad 8. for at børnene lærer skolen SFO og personale at kende. Træning i at blive mere selvstændig. 

Ad 9. De sidste forventningsafstemninger kommer på plads   
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Øvrige krav 

Inddragelse af lokalsamfundet 

(s. 29 i publikationen ”Den styrkede pædagogiske læreplan) 

 

Inddragelse af lokalsamfundet. 

 

I Thisebørnehus benytter vi os meget af nærmiljøet, og de muligheder det byder på. Når vi bevæger os ud fra vores 

institutioner, så er det altid med et fagpædagogisk øjemed. 

I vore pædagogiske planlægning har vi forløb, som involverer nærmiljøet og lokalsamfundet direkte f.eks. besøger vi 

landmanden, når vi er nysgerrige på, hvor maden kommer fra eller købmanden, når vi er nysgerrige på, hvad en butik 

er osv. 

 

Naturen omkring os er en vigtig del af vores hverdag. Vi benytter skoven, stranden, orangeriet i Thise. 

 

Thise Børnehus har et samarbejde med Skive Teaterkreds, så vores ældste børn i børnehaven hvert år oplever at 

komme i teater. 

 

Endeligt skal det nævnes, at bogbussen fra Skive Bibliotek kommer på besøg en gang om måneden. I bogbussen får 

de ældste børn lov til at vælge, hvilke bøger, som vi skal låne. 
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Øvrige krav 

Vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø (i et børneperspektiv, hvor børns oplevelser af 

børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 

(s. 30 i publikationen ”Den styrkede pædagogiske læreplan) 

 

 

I Thise Børnehus har vi i mange år haft stor fokus på det fysiske og æstetiske børnemiljø. 

Vi har faste holdninger til materialevalg, udseende, indretning og rumdeling for at skabe, hvad vi mener er trygge og 

sikre rammer for trivsel og læring. Vores institution er en gammel skole med mange små rum, hvilket give os mange 

muligheder i forhold til at indrette os, så roen og trygheden giver grobund for trivslen. 

 

I Thise Børnehus vægter vi højt at der er en stor sammenhæng mellem det fysiske og det æstetiske børnemiljø, 

forstået på den måde at miljøet skal være rart at opholde sig i, være let tilgængeligt og appellere til børnenes 

fantasi og igangsætningsevne. I vores små rum og legekroge møder børnene et væld af muligheder for fantasifulde 

lege. Ønsker man frem og ro kan man søge i sanserummet, hvor stemningen er afslappet. 

 

Ved oprydning af legetøj efter endt brug sorteres legetøj, så det ikke er blandet sammen, men er klar til at 

blive opdaget og brugt til en ny leg. 

I børnehaven og vuggestuen stilles ting op, så de er indbydende og klar til børne- eller vokseninitieret leg. For os 

handler det om i videst mulige grad at have et æstetisk børnemiljø som stimulerer børnene og giver dem positive 

og udfordrende sanseoplevelser. 
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