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Hvem er vi

Vi er en lille Rudolf Steiner inspireret skovbørnehave. Vi ligger lige ved Albertslund Rideskole og 
har direkte udgang til Vest skoven. Vi har plads til 22 børn.
 
Børnehavens leder, Githa Lyhne Christensen, er uddannet Steiner pædagog. Hun har 25 års erfar-
ing og har tidligere været leder i børnehaven Alfehaven på Midtsjælland.

Elena Forsling er uddannet kunstpædagog og fra Rusland. Hun har undervist i 12 år på skoler, 
fritidsklubber og klubber til 2-3 sprogede børn. Hun har boet i Danmark i 10 år og går snart i gang 
med en pædagoguddannelse på meritordning. I øjeblikket har vi en ung medhjælper i løntilskuds-
job og har nyuddannet pædagog som fast vikar i børnehaven.

Børnehavens historie

Børnehaven startede på initiativ fra en gruppe forældre sammen med en pædagog. Huset 
og grunden er lejet af Naturstyrelsen (Huset har tidligere havde været brugt til spejderhytte). 
Børnehaven åbnede i januar 2012 med 6 børn. Børn og personale holdt til i et samertelt i haven, 
da huset på det tidspunkt ikke var renoveret.

I løbet af vinteren 2012-2013 blev huset renoveret og i 2013 voksede børnetallet til 17 børn. Den 
1. januar 2014 fik børnehaven en ny leder, Githa Lyhne Christensen.

På en generalforsamling den 6. april 
2014 vedtog vi en vedtægtsændring, 
hvor vi ændrede vores formål fra være 
en Rudolf Steiner skovbørnehave til at 
være en skovbørnehave, der er Steiner 
inspireret. 

Baggrunden for ændringsforslaget var, 
at vi  ønsker frit at kunne arbejde med 
andre pædagogiske redskaber end 
steinerpædagogikken.

Det betyder ikke, at vi ikke bliver ved med at have sangleg og eventyr, rytmer, ind- og udånding, 
efterligning, årtidsfester, fødselsdags eventyret, det kreative, med meget mere, der er fantastiske 
pædagogiske redskaber til små børn. Men vi ønsker at kunne tage det bedste fra det bedste og at 
kunne udnytte Elenas og andres ekspertise på det kreative/pædagogiske område.
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Organisationsform

Børnehaven er en privatinstitution oprettet under Dagtilbudslovens § 20. 

Institutionens ledelse består af en bestyrelse, som varetager den overordnede ledelse og en leder, 
der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige pædagogiske ledelse. Den adminis-
trative ledelse varetages af bestyrelsen og lederen i fællesskab.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter. Tre af medlemmerne og de to suppleant-
er vælges af og blandt forældrene. Derudover er der to medlemmer, som har et indgående kend-
skab til Rudolf Steiner pædagogik og antroposofi, og som udpeges af lederen. Valg til bestyrelsen 
foregår på den årlige generalforsamling. Lederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Børnehaven er en nonprofit institution. Det betyder, at et eventuelt overskud skal forblive i institu-
tionen, hvor det vil blive anvendt til afdrag på lån, mere personale, forbedringer af hus og have, 
bondegårdstur, efteruddannelse og kurser.

Børnehaven er tilsluttet Sammenslutningen af Rudolf Steiner børnehaver og vuggestuer i Dan-
mark. Vi er administrativt tilknyttet Frie Børnehaver.

Hvert år sender vi en virksomhedsplan til Albertslund Kommune, der indeholder praksis og 
læringsdokument med evaluering af det seneste års pædagogiske arbejde. Vi samarbejder med 
Albertslund Kommunes sprogpædagoger, og hvis vi bliver opmærksomme på børn med særlige 
behov, kontaktes PPR, og der indledes et samarbejde omkring op følgende handleplaner for bar-
net.

Optagelseskriterier

Alle uanset race, køn, religion og etnicitet kan optages på lige vilkår i børnehaven. Børnene optag-
es i den rækkefølge, de er skrevet op på venteliste og en af forældrene er meldt ind i støttefore-
ningen. Søskende har fortrinsret. Børnene kan starte i børnehaven når de er 2½ år og de kan gå i 
børnehaven indtil skolestart. 
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Værdigrundlag i Alfely

Som en Steiner inspireret skovbørnehave lægger vi grundlæggende vægt på;
At bruge den natur vi er en del af. Vi går i skoven flere gange om ugen og er ude så 
meget som overhovedet muligt.

Efterligning. Børnene efterligner alt, hvad vi som voksne gør, det er en af små børns in-
dlærings metoder. Derfor tilrettelægge vi hverdagen, så børnene har mange ting at efterligne, og 
vi forsøger, at være gode rollemodeller for barnet at efterligne.
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Det Rytmiske. At dagen, ugen og året er bygget op rytmisk. Alle mennesker er rytmiske indi-
vider og dette er endnu mere udpræget hos børn end hos voksne. 

I Alfely følger dagen og ugen en genkendelig rytme. Der er en dynamisk vekslen mellem indadv-
endte og udadvendte aktiviteter, stunder med bevægelse og andre med ro. Når vi f.eks. fortæller 
eventyr er der helt stille, alle lytter og er med. I børnenes indre er der til gengæld stor aktivitet. 
Omvendt er det med sanglegen, hvor der rent fysisk i det ydre forekommer mange bevægelser, 
mens der i det indre hersker koncentreret ro. 

På samme måde er det med årstidernes rytme. I gamle dage var alle aktiviteter afhængige af 
naturens gang. Der blev fejret mange fester for enten at takke for regnen og det nye spirende liv 
på marken eller for afgrøderne, når høsten kom. Ligeledes fulgte året de kristne højtider, med jul, 
pinse, påske og Sankt Hans. 

I Alfely er Årtidsfesterne skellettet i vores pædagogik. Alt ting drejer omkring festerne. Når den ene 
slutter, begynder vi straks at forberede den næste.
Vores sanglege, Eventyre og aktiviteter er formet efter de enkelte årtidsfester.
Børnene er med i alle forberedelserne. Og de lærer mange forskellige sange og eventyrer.
De er med til at gøre noget, der fører hen imod et mål, og de ser at det vi gør er menningsfyldt.

At kunne bevæge sig frit i naturen, det er med til at styrke børn motorik og velbefind-
ende.  Det styrker deres indlærings og koncentrationsevne, og forebygger livstilssygdomme og 
overvægt i en tidlig alder.

At styrke deres evne til at finde på, og lege selvstændige rollelege.

At styrke deres sanser, frisk luft, skoven og haven, børnene er fyldt af sanse-oplevelser hver 
dag.

At vi har en økologisk/sukkerfri madpolitik.
Da vi har madpakker opfordrer vi forældrene til, at børnene medbringer sunde fødevarer i madpa-
kken. 

At vi taler respektfuldt til hinanden.
Vi har en mobbe-politik, det skal være rart at gå i den her børnehave, og vi gør meget for at leve 
op til dette.

At vi arbejder kreativt. 
Vi arbejder meget med kreative projekter, både i forhold til vores årstidsfester og imellem disse. 
Dette giver børnene en større selvtillid, fordi de ser, at de kan, og det styrker også deres sans for 
skønhed. Det lærer dem samtidig mange andre færdigheder, som at tegne, male og udtrykke sig 
formmæssigt.

Et godt forældre samarbejde. At forældrene er med til at vedligeholde og forskønne 
børnehaven. Det giver en større medejer fornemmelse hos børnene, ”min far har lagt de fliser og 
min mor har luet alle mælkebøtterne i børnehaven.”
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Læringsbegreb

Vi mener, at børn må gribe verden før de kan begribe verden. Børn lærer gennem deres sanser og 
deres krop. De udvikler sig igennem samspillet med andre, gennem leg og efterligning. 

Læring forudsætter, at barnet føler sig trygt, accepteret og anerkendt som det individ, det er. 
Læring forudsætter også, at der er tid og ro til fordybelse og leg, at der er nærværende voksne, 
der støtter og hjælper barnet og som er imødekommende overfor barnets behov.

Dagsrytme og ugerytme

Børnehaven åbner kl. 7:30 til 16:30
Når alle børn er mødt, spiser vi lidt formiddagsfrugt og brød og har formiddags-sangleg. 

Mandag og fredag bliver vi i haven, hvor vi har bål. Disse dage har vi kreative aktiviteter om for-
middagen.

Tirsdag, onsdag og torsdag går vi som regel en tur i skoven, eller en tur i nærmiljøet. Nogle dage 
laver vi sanglegen ude i skoven. Vi har nogle forskellige ruter, der er plads til pauser og leg under-
vejs, vi har nogle faste lege-steder, hvor børnene kan lege i huler eller klatre i træer, på væltede 
træstammer eller store sten. Vi inddrager også de gode naturlegepladser, der er i området.

Herefter spiser vi frokost. Hvis vejret er til det, spiser vi i haven, men hvis det er for koldt, spiser vi 
inde i huset. Efter frokost fortælles der som regel eventyr.

Efter eventyret er der fri leg i haven. Om eftermiddagen er der frugt og brød. 
Børnehaven lukker kl. 16.
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Årsrytme

Fastelavn

Årets første fest er fastelavn. Børnene er klædt ud som dyr. Vi leger gamle lege som f.eks. at bide 
til bolle. 

Påskefest

Til påskefesten fortæller vi eventyret om påskeharen. Inden påskeferien laver vi reder, som vi læg-
ger gulerødder i til påskeharen. Efter påskeferien går vi sammen rundt i haven og finder de reder, 
vi har lagt ud. Nu er gulerødderne væk og i stedet ligger der flotte nymalede hønseæg i rederne. 
Vi triller æggene ned ad en bakke, de chokoladeæg vores hønseæg rammer, må vi senere spise. 
Trille æg er en gammel hedensk tradition, som oprindeligt også viste kvinderne i landsbyen om de 
blev frugtsommelige i det kommende år. Dette skulle de blive, hvis hønseægget delte sig, så man 
kunne se blommen. 

Majfest

Ved majfesten går vi rundt og synger omkring en majstang (svensk tradition). Børnene medbringer 
blomster, som de selv har plukket, og vi pynter en majkrans med blomsterne.
Ofte kombineres denne fest med en arbejdslørdag.

Pinsefest

Ved pinsefesten flyver vi med pinsefugle, som vi selv har lavet. Pinsefuglene hænger i en snor på 
en gren. Vi går eller løber rundt sammen i haven med hver vores pinsefugl og synger pinsesange. 
Vi blæser sæbebobler og spiser en hyggelig pinsefrokost, hvor børnene har pyntet bordet flot.
Sanglegen handler om at flyve og eventyret 

Sommerfest

Sommerfesten lægger op til blomsterdufte. Alle børn får en blomsterkrans, som deres forældre har 
givet blomster til. Kransene laves dagen før og lægges på køl. Det er et smuk, men også kræv-
ende stykke arbejde, alle børnene hoveder måles, så ingen kranse er for små eller store. Enten 
kommer forældrene om eftermiddagen og hjælper med at binde kransene, eller også bliver de 
lavet om aftenen.
Sommerfesten er både en afslutning og en begyndelse. De ældste børn, der skal i skole, siger 
farvel, og de skal begynde på et nyt afsnit i deres liv. De får uddelt deres blomsterkranse, tegnin-
ger og malerier ved en ceremoni, hvor forældre og bedsteforældre står i en rundkreds og synger. 
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Høstfest

Hvert år afholder vi høstfest i august/september måned. Forud for festen har vi været på besøg 
hos en biodynamisk bondemand, der er vant til at have børnehavebørn på besøg. Her har vi 
oplevet en bondegård med dyr og marker. Vi så bondemanden høste med le, sang høstsange og 
snakkede med grisene. Vi bandt aks af det høstede korn, som vi tog med hjem i børnehaven. Da 
det var tørt, tærskede vi kornet ved at banke negene ned på et stykke stof, vi malede kornet til mel 
i nogle gammeldags kaffemøller og bagte boller af melet. Vi fik fløde med fra bondegården, som vi 
rystede til smør, som vi så kunne smøre på bollerne.

Lanternefest

Vi har laver lanterner (lygter) ud af papir, som børnene har malet på. Lanternerne hænger i en 
gren og indeholder et fyrfadslys. Mortensaften i november gik alle børn, forældre og bedste-
forældre i skoven og lyste op med deres lanterner, mens vi sang lanternesange. I skoven mødte vi 
Morten Vægter, som vi fik småkager af.

Fødselsdage

Vi fejrer hvert enkelt barns fødselsdag, da dette er en særlig dag. Mor og far inviteres med i 
børnehaven den dag. Vi fortæller et fødselsdagseventyr for barnet ,og barnet modtager en gave 
fra børnehaven. Eventyret er skrevet til det enkelte fødselsdagsbarn og handler om barnet og 
om vigtige begivenheder i barnets liv. Klokken 12 slutter fødselsdagen, og barnet går med sine 
forældre hjem.

Mange børn fejrer også fødselsdagen derhjemme med alle børn fra Alfely. Vi giver alle en fælles 
gave i Alfely, og derfor behøver man ikke at have en gave med til fødselsdagsbarnet derhjemme.
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Praksis- og læringsdokument

Politisk baggrund

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn. 
Læreplanen skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsi-
dig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og 
naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en 
integreret del af det pædagogiske arbejde. 

I marts 2010 vedtog Albertslund Kommune en udviklingsstrategi for kommunens børneinstitution-
er. Udviklingsstrategien indeholder målsætninger for, hvad børneinstitutionerne i Albertslund Kom-
mune skal have fokus på og udvikle i perioden 2010-2014. Den indeholder 11 temaer. For hvert 
af disse temaer skal institutionerne beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere deres pædago-
giske praksis. De seks områder fra lovgivningen om pædagogiske læreplaner skal indgå som en 
integreret del af udviklingsstrategiens temaer.
Temaerne er:
• Børneperspektivet
• Børns medindflydelse
• Børnefællesskaber
• Forældresamarbejde
• Børns legerum
• Inklusion
• Sprogindsatsen
• Miljøpædagogik
• Overgange i børns liv
• Sundhed
• Børn og it

Beskrivelse, målsætning, dokumentation og evaluering af den pædagogiske praksis skal sam-
les i et praksis- og læringsdokument. I dette dokument indgår den pædagogiske læreplan og 
børnemiljøvurderingen.

Hvordan har vi arbejdet med praksis- og læringsdokumentet 

Alfely er på mange måder startet forfra med en ny leder i januar 2014.  I løbet af det første halve 
år har Githa taget børnehavens pædagogiske grundlag og den daglige pædagogiske praksis op til 
revision, og i samarbejde med forældre og personale, er der foretaget nogle ændringer. 

Evalueringerne fra år 2013 står i en mappe i børnehaven. Vi har ikke nået at foretage evalueringer 
af dette års arbejde endnu. Dette års praksis- og læringsdokument beskriver vores målsætninger 
for det pædagogiske arbejde, den pædagogiske praksis, som vi har i løbet af det første halve år 
har anvendt og udviklet, samt hvilke evalueringsmetoder vi fremadrettet vil benytte. 
De metoder vi fremover vil anvende, er beskrevet under de enkelte afsnit.
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Påskefesten
      - eksempel på, hvordan nogle af de 11 temaer indgår i den pædagogiske       
praksis

Vi har valgt at beskrive en af vores årtidsfester på den måde, at vi belyser, hvordan vi arbejder 
med nogle af de 11 punkter, som Albertslund Kommunes udviklingsstrategi indeholder. Dette gør vi 
for at belyse, at det kan være svært at arbejde kun med et punkt af gangen, og at der ofte er flere 
punkter, der er i spil.

 De børn der kan huske 
påsken sidste år, ønsker 
bestemte eventyr. 
Børnene laver reder af 
pilegrene, som vi har 
fundet i skoven, og små 
uld-kyllinger af uld, som vi 
farver gult og filter. 

De maler æggebakker, 
som de sår karse i til påske 
festen. 
Dagen før bager vi hare-
brød og på selve dagen 
triller børnene æg, som de 
selv har været med til at 
farve. 
Til frokosten spiser vi æg, 
brød og karse.

Påsken er en af de årtidsfester, som vi fejrer sammen med mange 
andre i Danmark. Det er en kristen fest, der fejrer Jesus død og 
opstandelse. Dette kan små børn selvfølgelig ikke forholde sig til. 
Da er julen lettere at gå til, da vi der fejrer det lille barns fødsel.

Vi lægger i stedet vægt på det spirende forår og frugtbarheden, 
som haren symboliserer, det er den der kommer med ægget. Op 
til påskefesten bruger vi hver dag tid på at synge påske sange og 
lege påske sanglege.

 Eventyret er et om haren, der er mange skønne påske eventyr, og børnene er med til at føre 
dukkerne og til sidst spiller de eventyret selv.
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Sprogindsatsen: Sanglegen, sange og eventyret styrker sproget.

Medindflydelse: Børnene er selv med til at finde på de kreative ting, og til at finde på eventyr 
og de spiller selv eventyret. 

Børnefællesskaber: De er sammen om aktiviteterne og deres fællesskab styrkes, da vi laver 
noget sjov og rart sammen og alle deltager. 

Forældresamarbejde: Forældrene inddrages ved, at vi har brug for deres hjælp til materi-
aler, og de kan derved tale med børnene om, hvad det er vi laver. Vi skriver også ud til forældre, 
hvordan påskefesten er gået. 

Inklusion: Alle børn er med, og alle får lavet en påskerede, også de børn der måske ikke er 
så kreative er med, der er mange processer i forberedelsen. Der er noget alle kan være med til. 
Nogle kan lide at slæbe grene, andre vil male, andre vil så, og andre igen bage. Alle får tilbuddet, 
men de bestemmer selv om de vil deltage.
  
Børneperspektiv: Børn elsker når de voksne er engageret og vil lærer dem noget, og 
de oplever at blive set og hørt og taget alvorligt med det, de kommer med af ideer. Set fra et 
børneperspektiv er det dejligt, at vi gør noget sammen og bygger op til en fest. De er meget glade 
og er på 100 %. De er meget optaget af påskeharen, og fortæller om de harer de har set. 
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Børneperspektivet

Nøgleordene for at kunne arbejde med børneperspektivet er, at vi som voksne skal være aner-
kendende, nærværende og tilgængelige. Ellers kan vi ikke finde ud af, hvad der foregår indeni 
barnet. Vi skal tale med børnene fra hjertet. Der er plads og rum til, at vi kan være forskellige.

Vi skal møde børnene der, hvor de er i deres udvikling og behov. På den måde er børneper-
spektivet hele tiden i centrum. Alt vores pædagogiske arbejde handler om at berige børnenes liv 
og udvikle deres sanser, sprog og sociale kompetencer.

Mål for arbejdet med børneperspektivet

At vi som voksne er bevidste om, hvordan det er at være et barn i denne børnehave. At vi ved, 
hvordan børnene har det. At vi bliver opmærksomme på, hvis der er noget vi skal ændre i forhold 
til børnene. At vi møder børnene der, hvor de er.

Hvad har vi gjort

Nogen gange sætter vi os bare ned og lytter efter, hvad det egentlig er børnene siger, når de leger. 
Vi iagttager og lever os ind i børnenes verden. Vi bruger det også meget i konflikter, hvor vi hører, 
hvordan børnene opfatter situationen. I det hele taget er vi lydhøre, når børnene kommer og gerne 
vil fortælle, så giver vi os tid til det.

Vi arbejder med en metode fra Marte Meo, hvor vi benævne, hvad det er barnet gør eller oplever, 
eksempelvis: ”Jeg kan godt se, at du er ked af det.”

Når vi fortæller gamle folkeeventyr, er det, fordi eventyrene kan nå ind til børnene på en måde, 
som de kan relatere sig til følelsesmæssigt. Bruno Bettelheim, schweisisk børnepsykolog, har ud-
talt sig om eventyret på en måde, der supplerer vores oplevelse af eventyret ganske godt. Hoved-
tanken er her, at folkeeventyrene i symbolsk form skildrer barnets udviklingskonflikter og dermed 
taler til dets ubevidste med en bearbejdende og terapeutisk virkning til følge. 

Eventyret opdrager, støtter og frigør børns følelser. Eventyret går til værks på en måde, der svarer 
til barnets måde at tænke og opleve verden på. Det er derfor, eventyret er så overbevisende 
for barnet. Barnet kan få meget bedre trøst af et eventyr, end det kan af forsøg på trøst, der er 
baseret på voksenræsonnementer og synspunkter. 
Et barn stoler på, hvad eventyret fortæller, fordi dets syn på verden svarer til barnets eget. Uanset 
vores alder er det kun den historie, der svarer til de principper, der ligger til grund for vore tanke-
processer, der virker overbevisende på os
 (Kilde: The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales, 1975. Dansk 
forkortet udgave: Eventyrets fortryllelse, 1991). 

I 2013 blev der lavet børneinterviews med de 4-5 årige børn efter børnemiljøtermometret. 
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Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil bruge børnemiljøtermometret igen. Der er nogle rigtig gode spørgsmål, og det kommer godt 
omkring, hvordan børnene oplever at være i børnehaven, deres relationer med de andre børn og 
de voksne, de aktiviteter vi laver i børnehaven mv. Vi korter det nok lidt ned, da 67 spørgsmål er 
rigtig mange for børnene at skulle kunne koncentrere sig om. Efter sommerferien vil vi lave inter-
views med de børn, der er fyldt 4 år.

Vi har også tænkt på at optage nogle film, hvor en lille gruppe børn svarer på nogle spørgsmål.

Børns medindflydelse

Det styrker børnenes selvværd og selvopfattelse og deres måde at være i verden på, når de 
oplever, at ”Der er nogen, der lytter til mig, og det jeg kommer med”. Det kræver meget af de vok-
sne at give børnene medindflydelse. Det kræver, at man ikke er bange for at miste kontrollen, og 
at man alligevel godt kan få fat i tøjlerne igen. 

Mål for arbejdet med børns medindflydelse

At børnene oplever, at de, indenfor nogle rammer, har indflydelse på deres egen hverdag.
At vi følger børnenes initiativ.

Hvad har vi gjort

Vi har nogle børn, som 
er glade og som gerne vil 
være med til de aktiviteter 
vi laver, fordi de selv er 
med til at bestemme. 

Når børnene siger: ”Skal vi 
ikke lave bål?” Så laver vi 
stort set altid bål. 

Børnene bruger bålet til at 
sidde og hygge sig om-
kring, de sidder og snakker, 
nogle gange fortæller vi 
historier eller synger om-
kring bålet. 

Eller vi laver popcorn, pandebrød eller suppe.
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Når vi går i skoven spørger vi tit børnene, hvor de synes vi skal gå hen. Måske vil de gerne hen til 
de store sten, så går vi derhen. Der er mange andre små eksempler i dagligdagen på, at børnene 
får lov til det de gerne vil, nogle gange vil de f.eks. gerne tegne eller lege lidt indenfor. 

Børnene er med til at bestemme, hvilke sange vi synger til sangleg. Der er nogle sange, de altid 
gerne vil have, at vi synger, så synger vi dem, selvom det er et helt forkert tidspunkt i forhold til 
årstiden. F.eks. er ”Danse i en ring” en maj-sang, men den elsker de, så den synger vi næsten 
altid.

Børnene får næsten hver gang lov til at være med til at styre dukkerne til eventyret. Det er de rigtig 
glade for. 

Vi arbejder med at følge børnenes initiativ. Hvad vil det sige at blive fulgt på ens initiativer? Det 
betyder, at den voksne er lydhør overfor barnets ideer og ønsker til, hvad der skal ske, at barnet 
oplever en frihed til at lege uden at blive styret, men støttet i svære situationer på en konstruktiv 
måde. Vi deler fælles opmærksomhed f.eks. ved at være interesseret i det, der foregår i barnet og 
det barnet er optaget af.

Når vi arbejder med den metode (Marte Meo), hvor vi følger børnenes initiativ, betyder det, at vi 
først ser, venter, lytter, vi benævner det, som barnet gør, vi imiterer/spejler barnet, det giver try-
ghed. Vi spørger uddybende ind, det er anerkendende overfor et andet menneske - man tilfører 
ikke noget selv, men man tager det, som barnet kommer med. Det gør, at barnet føler sig anerk-
endt, og det giver barnet lyst til at tage flere initiativer.  

At blive fulgt på ens initiativer styrker den empatiske evne, ofte efterligner barnet dette, overfor 
andre børn. De spørger interesseret ind til, hvad den anden laver og derved opstår der en god 
relation.

At spørge ind til barnets verden, hjælper det til at koncentrere sig, og det fremmer dets socialitet, 
individualitet og kreativitet. 

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil arbejde mere med at følge barnets initiativ. Vi vil støtte personalet i at gøre det, tale om det 
på personalemøder.

Vi vil fortsætte med at tilpasse børnehaven i forhold til det, der optager og inspirerer børnene. 
Børnene er rigtig glade for at lege med vand, og tømmer ofte deres drikkedunke for at lave mud-
der. Derfor er vi i gang med at anskaffe os en stor tønde med en vandhane. Her vil vi opsamle 
regnvand, som børnene kan lege med.

Til evaluering af vores arbejde er der i vores børneinterview et spørgsmål der handler om, hvorvidt 
børnene føler, at de er med til at bestemme, hvad der sker i børnehaven. Vi tænker på at uddybe 
det og stille spørgsmålene på en mere konkret måde for børnene.
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Børnefællesskaber

Vi er en lille børnehave med i øjeblikket 17 børn. Det giver gode muligheder for, at alle børnene 
oplever et indbyrdes fællesskab med hinanden. Alle børn har deres plads i gruppen, og der er 
mere eller mindre flydende grupperinger af børn, der er venner og leger sammen.

Mål for arbejdet med børnefællesskaber

Vores mål for arbejdet med børnefællesskaber er, at alle børn føler sig som en integreret del af 
hele børnegruppen og oplever, at de har venner. Vi vil hjælpe børnene med at få øje på hinanden 
og danne nye venskaber.

Hvad har vi gjort

Nogle af venskaberne har måske været lidt for tætte, forstået på den måde, at de børn der havde 
en meget tæt relation ikke rigtigt fik øje på de andre potentielle legekammerater. Dette har vi arbej-
det med, og grupperingerne er blevet mindre fastlåste og mere åbne overfor de andre børn.

Vi arbejder med, at de store og små knytter venskaber på kryds og tværs, så de store lærer ”at 
passe på de små” og derved lærer ansvarsfølelse. Vi opfordrer de store til at hjælpe de små. Det 
giver et fællesskab på tværs af alder.

Vi skal hele tiden sige det, vi gerne vil have børnene til at gøre, i stedet for det de ikke må. Hvis 
der er et barn, der svinger rundt med en skovl siger vi: ”Skovlen skal blive på jorden.” Marte Meo 
betyder ”Ved egen kraft”. Vi arbejder med, at børnene selv lærer at blive selvhjulpne, selv tage tøj 
på mv.

Vi understøtter fællesskabet med vores daglige fælles aktiviteter. I den daglige sangleg står vi i en 
rundkreds og starter med synge alle børnenes navne, og siger også hvem der ikke er der.

Til sangleg oplever de, at der er brug for at alle børn er der, når vi synger ”Flyv lille påfugl” eller 
andre sanglege. Når vi skal have et barn med siger vi ofte: ”Kom nu, vi har brug for dig.” Vi har 
en faldskærm, hvor alle børnene holder fast i kanten, og deres bevægelser skal koordineres med 
hinanden for at få en bold til at trille den rigtige vej. 

Hver dag samles vi alle sammen til formiddagsfrugt/brød, til sangleg, til frokost, til eventyr og til 
eftermiddagsfrugt/brød. 

Der opstår spontane fællesskaber omkring vores aktiviteter i haven, når vi f.eks. har bygget en 
hule, sået blomster eller gjort klar til køkkenhave. Børnene kommer og hjælper med, når de har 
lyst. Nogle gange opstår der nogle små ”arbejdsgrupper” omkring et projekt, hvilket giver et fæl-
lesskab mellem de børn, der deltager.
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Fællesskabet for gruppen af de store børn, der snart skal videre i skole understøttes af de aktiv-
iteter, som vi laver specielt med denne gruppe børn. 

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil fortsat understøtte børnenes fællesskab med fælles 
aktiviteter for hele børnegruppen og aktiviteter, hvor min-
dre grupper deltager. 

Efter sommerferien vil vi lave faste spisepladser, hvor 
store sidder ved siden af små.

Vi vil arbejde videre med Marte Meo og inddrage person-
alet mere i Marte Meo's metoder. 

De har blandt andet været på biblioteket, på kælketur, de 
har malet, lavet fastelavnsris til dem selv og til de mindre 
børn og malet påskeæg. Til pinse laver alle børn en pin-
sefugl.

I spørgsmålene fra børnemiljøtermometret er der en række spørgsmål under overskriften: ”Dig 
og de andre”, der kommer godt omkring de sociale relationer i børnehaven. Vi vil også udfylde et 
venskabs-skema for børnene, det har vi også hentet fra dcum.
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Forældresamarbejde

Vi har et tæt forhold til forældrene. Da vi ikke er så mange ansatte, snakker vi sammen hver dag. 
Børnehaven kunne ikke eksistere uden alt det, forældrene har gjort og gør. Der er en forældrebes-
tyrelse og forældre udenfor bestyrelsen, der hjælper med alt muligt. Forældrene gør rent i 
børnehaven og bager boller til børnenes formiddags- og eftermiddagsmad. Der er et haveudvalg 
og et pr-udvalg.
 
Der er arbejdslørdage, og forældrene har herudover kommet og lavet mange praktiske ting i 
børnehaven på andre tidspunkter, de har sat nye brædder på vores borde og bænke, sat en gynge 
op og plantet buske. Forældrene har altid trådt til i svære situationer og hjulpet i børnehaven. 

Mål for arbejdet med forældresamarbejdet

At forældrene er trygge og børnene er trygge. At forældre og børn 
oplever et tilhørsforhold til børnehaven.

Hvad har vi gjort

Det at børnene oplever, at forældrene hjælper til i børnehaven 
hjælper børnene til at få et tilhørsforhold til børnehaven. 
Forældrene er også inviteret med til nogle af årstidsfesterne.

Hver måned har lederen sendt månedsbreve ud til forældrene på 
mail. 

Vi har haft et forældremøde og en generalforsamling i løber af 
foråret 2014. 

Vi har sendt mail rundt til forældrene og bedt dem om at 
skrive, hvornår de ønskede en forældresamtale. Der er i 
øvrigt altid åbent for, at forældrene kan få en samtale med 
personalet om deres barn - om hverdagen, hvordan er det 
gået i børnehaven.

Billederne, der bliver taget i børnehaven, bliver ofte lagt på 
Facebook med det samme. Mange forældre er glade for at 
kunne følge med i børnenes dag, mens de er på arbejde.
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Eksempel på månedsbrev:

Maj
”Kære forældre

Så blev det første maj, og hvor er det dejligt, haven er ved at være grøn, og vi har sået de første 
frø.
Solen skinner næsten hver dag, og børnene nyder at få alt det varme tøj af.
De leger og leger og leger. Nye venskaber bliver dannet, og tiden går utrolig hurtigt.
Knap har vi spist frokost før mor eller far kommer og henter.

Om foråret og sommeren er vi ude også i vores bevidsthed, og det er svært at koncentrerer sig 
om noget i længere tid. Her er det godt, vi har vores rytmer, så går det lidt lettere, det er svært 
at samle børnene til sangleg, men hvis de må være noget, er de med, dog forsvinder de hurtigt, 
men holder øje med hvad vi laver.

De er glade for vores nye faldskærm, som vi er ved at lære at kende, alt det man kan med den.
Eventyret går det bedre med, der kommer de løbende og, nu er der næsten altid 2 eller 3 børn 
der styrer dukkerne.

Nogle sidder bare og er i deres egen verden, men de er med og tilskuerne tager det ikke så 
tungt om hyrden f.eks. ikke bevæger sig så meget.

Vi har fortalt den gode hyrde.
Vi mangler meget kapper til at spille eventyret, kapper i alle mulige farver.
Også arbejdet i haven følger de interesseret med i, hver gang vi vender en sten mylder det med 
små dyr, bænkebidere, regnorme, snegle, og børnene kan bruge lang tid på at fordybe sig i de 
små dyr.
Vi taler om, hvad de hedder og hvordan man skal passe på dem.
Vi har hentet sten hos naboen, og dem der har brug for at bruge deres kræfter har været med, 
det har været et godt projekt.

Vi har også sagt farvel til Nora, som er startet i skolen, SFO, det var en fin afsked og hun lovede 
at komme på besøg.

Og så glæder vi os rigtig meget til på lørdag, hvor vi skal give børnehaven et løft.”

I 2013 fik de nye forældre et spørgeskema, hvor de svarede på nogle spørgsmål der handlede 
om, hvorvidt de følte, at de fik den information de havde brug for omkring deres barns hverdag i 
børnehaven. 

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil fortsætte vores gode forældresamarbejde, beskrevet ovenfor.
Fremover vil vi fast afholde en samtale, når barnet har gået i børnehaven i tre måneder. 
Efter sommerferien sender vi et spørgeskema ud til forældrene, hvor vi beder dem om at svare 
på spørgsmål omkring deres opfattelse af samarbejdet.
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Børns legerum

Mål for arbejdet med børns legerum

At børnene udvikler sig gennem deres leg og leger med det, der optager dem. At vi støtter 
børnene i deres udviklingsmæssige niveau, der hvor de er på deres alderstrin.

Hvad har vi gjort

I 2013 fik børnehaven en stor sandkasse, som børnene er meget glade for at lege i. I løbet af 
2014 har personale og forældre videreudviklet og tilpasset børnehavens fysiske indretning, både 
inde og ude.

Vi har levet et udendørs eventyr-rum, har bygget en hule og har plantet plantet buske, for at skabe 
nogle flere små rum i haven. 

Haven er hele tiden under forandring. Vi prøver os frem og ser, hvordan det fungerer. Vi har ind-
draget området bag gavlen af huset, vi har taget små stole og borde ud, som vi ikke havde plads 
til i huset, og nogle paller og brædder, som børnene bruge rigtig meget til at bygge med. 

Vi har haft en presenning hængt op i træerne, for at give ly for regnen og vi har stillet en pavillon 
op. Den knækkede sammen under et kraftigt regnskyl, så nu er den hængt op med tov i nogle af 
vores store træer.

Vi har fået en bevilling fra Matas Miljøfond til indkøb af nogle solbær- og ribsbuske (sent mod-
nende sorter, så de ikke modnes i sommerferien), bærmispel og tornfri brombær. Solbær og 
ribs har vi plantet i en halvcirkel omkring køkkenhaven. Bærmispel har vi plantet spredt og lidt i 
grupper i kanten af haven, så de danner lidt skovagtigt børnene kan løbe ind imellem, og brom-
bær er plantet opad trådhegnet, for at give en mere grøn og lukket afskærmning mod vejen og 
nabogrunden (ikke mod rideskolen og skoven, der er det dejligt at kunne kigge ud).

Indendørs har vi fået hængt gardiner op i stuen og har fået lydisolerende plader i loftet. Vi har fået 
to sengeskabe, så der ikke ligger madrasser på gulvet, og vi har indrettet stuen med reoler, legetøj 
og bøger.

Vi er gode adfærds-rollemodeller, der går omkring børnene og laver meningsfulde opgaver såsom 
havearbejde, huslige opgaver, håndarbejde, mad på bål, eller vi samler grene og træ til bålet. Ofte 
kommer børnene hen og deltager i disse aktiviteter, og ofte er disse aktiviteter inspiration til deres 
lege.
 De efterligner de voksne og derved lærer de at bruge deres hænder og vi taler om alt det, der 
foregår omkring dem og derved styrker vi deres sprog.



Alfely, virksomhedsplan 2014

 19

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil gerne fortsætte med at skabe flere små rum i haven og vi skal have indrettet stuen på 
samme måde, med små legerum, en dukkekrog, et sted med biler mv. 

Vi er i gang med at designe og søge penge til et shelter/halvtag, som vi kan søge i ly under, når 
det regner. 

Inspireret af et rundgangs-skema til uderum fra dcum vil vi gå en runde i haven med en gruppe 
børn, hvor vi snakker om de forskellige steder, også for at høre, hvordan børnene opfatter de for-
skellige legeområder i haven.
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Inklusion

I dag laver man større og større enheder. Der er nogle børn, der er meget sensitive. Der er flere af 
de børn der kommer i Alfely, som ikke kan tåle at være i store sammenhænge med mange men-
nesker hver dag, hvor der er meget larm og mange børn og voksne at forholde sig til. 

I Alfely møder børnene de samme voksne hver dag i børnehaven. Det giver en tryghed, især for 
de mere stille og generte børn. De bliver ikke overset, fordi de er stille, de har alligevel deres plads 
i gruppen. 

Andre børn har brug for meget fysisk udfoldelse. Vi er meget ude, der er meget plads, meget bev-
ægelse, hvor børnene bland andet kan grave og bygge. 

Mål for arbejdet med inklusion

At alle børn bliver set og hørt. At alle har det rart i børnehaven. At der bliver taget hensyn til den 
enkelte.

Hvad har vi gjort

Vi har fokus på relationer imellem barnet og den voksne, barn og barn imellem, og de voksne imel-
lem.

Dette gøres f.eks. ved, at alle børn har kontakt med en voksen op til flere gange dagligt, at barnet 
føler sig set og hørt og fulgt på dets initiativer. Det giver barnet en større selvtillid, og styrke til at 
indgå i relationer til de andre børn.

Vi arbejder med en Marte Meo metode, der hedder triangulering.
Den går ud på, at hvis vi gerne vil have et barn inkluderet i nogle andre børns leg, benævner vi 
overfor de andre børn, hvad dette barn gør. Eksempelvis: ”Barnets navn graver et stort hul.” Dette 
får børnene til at få øje på det barn, vi gerne vil have inkluderet mere i legen.

 Ofte kan børnene være så opslugt af deres leg med deres nærmeste venner, at de simpelthen 
ikke får øje på de andre børn, der er der. 

Vi havde besøg af et nyt barn med hendes mor. Børnene havde lavet en masse sandkager og 
legede, at Githa havde fødselsdag og skulle have alle kagerne. Githa sagde: ”Skal (det nye barns 
navn) ikke også have en kage?” Børnene kiggede alle sammen over på hende. Hun ville dog ikke 
have en kage, men børnene havde fået øje på hende.

Børnene har ikke deres eget legetøj med i børnehaven, da det ofte skaber mange konflikter, og 
kan virke ekskluderende i forhold til andre børn.
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Vi laver tit noget med børnene gruppevis i mindre grupper. Vi arbejder meget med det kreative i 
børnehaven, også i kraft af, at vi har en uddannet kunstpædagog.

Elena har erfaring med nogle spændende teknikker og metoder, som hun er begyndt at udfolde 
sammen med børnene. Hun arbejder med en metode, hvor børnene næsten ikke bruger pensel. I 
stedet bruger de grøntsager, vatpinde, sugerør, eller stykker af pap eller karton, snor eller andet.
 
De har malet fugle med kartoffel og gulerod, brugt opvaskesvampe, som de dupper med, og tand-
børster, som de sprøjter maling på papiret med. Det udvikler børnenes kreativitet og fantasi, og det 
gør dem stolte af sig selv. Vi maler på sten, på et stykke træ, bruger fantasien så meget vi kan.

Elena udvikler hver opgave selv hjemmefra.
 Et eksempel er en myretue. Først maler vi græs og himmel. Vi snakker om myrerne, hvor bor de, 
hvordan lever de. Bagefter kommer vi lim på og drysser te på limen. Vi laver myrer af små klumper 
dekorationsler, som vi maler og limer fast på billedet. Vi snakker om naturen og om myreliv.

Et andet eksempel er, at vi arbejder med oliekridt, akvarel, salt og husholdningsfilm. Først maler vi 
figurer med oliekridt, bagefter med akvarel. Hvis det skal være vand, kommer vi salt på akvarelma-
lingen og bagefter husholdningsfilm, så kommer det til at ligne vand.
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Med de små børn har vi malet et træ med pensel og pap.
 ørst en klat maling på papiret og så kører børnene det ud med pap – det bliver til stammen. Vi 
bruger blade, som vi har samlet i skoven, børnene maler på bladene og trykker dem på. Til de små 
børn er der også en opgave med et syltetøjdglas. 

Elena har klippet glas ud i karton hjemmefra og bundet en serviet omkring låget. Vi snakker om 
grøntsager og frugt og hvad man bruger til syltetøj. Så laver de tryk med f.eks. æble eller agurk.

Med de større børn taler Elena om kontraster: Baggrundsfarven i forhold til bladene, hvordan man 
får store kontraster med stærke farver eller svagere kontraster, vi prøver forskellige muligheder. 

En anden opgave kan være en collage, hvor børnene selv maler baggrunden, og så finder billeder, 
som passer til baggrunden.

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil arbejde videre med hele tiden at være opmærksomme på, 
om der er nogle børn der hænger lidt og hjælpe dem ind i grup-
pen. Vi vil fortsætte med at opfordre forældrene til legeaftaler, 
hvis der er nogen, der føler sig udenfor.
Det tidligere omtalte venskabs-skema og spørgsmålene fra 
børnemiljøtermometret vil også være en evaluering af vores 
arbejde med inklusion.
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Sprogindsatsen

Mål for arbejdet med sprogindsatsen

At børnene er på det sproglige niveau, der svarer til deres alder.

Hvad har vi gjort

I vores daglige aktiviteter som sanglege og eventyr styrkes børnenes sprog. Vi taler også meget 
med børnene og lytter til dem.

At de er så meget ude og bruger deres krop styrker deres sproglige indlæring. 

Vi går i skoven, hvor underlaget er ujævnt, og de skal klatre over alt muligt, det styrker deres mo-
torik.  Vi er ude 80% af tiden, hvor børnene klatrer, hopper, går på stubbe og sten, klatrer i træer, 
løber, løfter tunge ting, bygger, hjælper i haven og i det hele taget bruger deres krop rigtig meget 
på mange forskellige måder.

I sanglegen er rytmen det bærende element i sproget. Rytmen får sproget til at flyde, og eftersom 
rytmen er det centrale i vores pædagogik og det centrale i barnet, vil det lille barn lære en sang at 
kende hurtigere end det lærer at tale mere sammenhængende.

Rytmen og melodien styrker barnets nysgerrighed og ordforråd og virker stimulerende på barnet. 
Rytmen er også vigtigt som et socialt afstemmende redskab. Hvert barn øver her sin egen grun-
drytme til sangens rytme, de lærer at lytte til hinanden og det styrker det sociale.

Vi fortæller eventyr for børnene hver dag. Vi fortæller remseeventyr og gamle folkeeventyr. Det er 
det samme eventyr i 1-2 uger. 
Eventyrfortællingen foregår på den måde, at den voksne der fortæller eventyret først stiller even-
tyrfigurerne op på et lille bord. Herefter synger vi eventyr sangen: ”Eventyr kom til mig, jeg vil 
gerne høre dig.” Børnene kommer og sætter sig og fortællingen går i gang. Vi bruger små træfigur-
er eller stofdukker som figurer i eventyret og den voksne der fortæller, har lært eventyret udenad.

I remseeventyrerne er der mange gentagelser, som de mindre børn elsker. Når vi har haft det 
samme eventyr i noget tid, får børnene lov til på skift at komme op og være hjælper, så styrer de 
en eller flere af figurerne og taler for dem. 
Senere bliver eventyret nogle gange lavet om til et teaterstykke. Så får børnene lidt let udklædning 
på, f.eks. kapper, og spiller eventyret som et teaterstykke. 

Børnene er gode til at koncentrere sig om deres daglige eventyr og lever sig meget ind i det. De 
spørger tit: ”Hvilket eventyr skal vi høre i dag?” 

Det, at børnene lærer et eventyr og husker det, giver dem ordene og den sproglige rytme. De 
tager det ind uden at vide det, og pludselig kan de huske det. De får et større ordforråd og lærer 
også nogle sjove gammeldags ord. Rytmen i eventyrerne, samt i sanglege, rim og remser giver 
børnene en hurtigere indlæring.  
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Hvis et barn stammer. 
Giver vi os rigtig god tid, sidder sammen med ham, lytter uden at afbryde, så han får lov til at sige 
det, han gerne vil sige. 

De børn der skal sove, får læst en historie. 

Vi iagttager børnenes sprog, sprogbrug og kommunikative færdigheder gennem opmærksomhed 
på, om børnene er i stand til følgende at;

• Forstå og fastholde interesse for indholdet af eventyret under fortællingen.
• Udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt i en konkret situation.
• Bruge et præcist ordforråd om almindelige dagligdags begivenheder, først konkret og se    
nere abstrakt.
• Lege med sproget og dets betydninger.
• Indgå i en samtale i et relevant emne, der er relevant i forhold til barnets alder og udvikling.
• Fastholde koncentrationen.
• Forstå talt dansk om kendte og ukendt fænomener.
• Forstå og modtage en kollektiv besked.
• Forstå andres kropssprog og kunne forhandle og argumentere med jævnaldrende.

Hvis der kommer tosprogede børn i børnehaven, vil vi 
spørge deres forældre om deres sproglige udvikling på 
deres modersmål. 
Vi vil vise børnene interesse for deres modersmål og 
kultur. Det kan blandt andet være gennem en snak om, 
hvad ord hedder på deres sprog og om, hvad de spiser 
derhjemme.

Vi har TRAS-skemaer, der bliver udfyldt for hvert barn 
i børnehaven. Alle børnene har et tras-skema. For 
de børn der skal i skole i 2014, er skemaerne færdig 
udfyldt.

Vi har samarbejde i gang med en sprogpædagog fra 
Albertslund Kommune. Med udgangspunkt i TRAS ske-
maerne bliver der i samarbejde med vores sprogpæda-
gog lavet en sprogvurdering før skolestart, hvis der er 
behov for det.

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil fortsat være opmærksomme på alle børn og arbe-
jde tæt sammen med sprogpædagogerne.

Vi vil fortsætte med at udfylde TRAS skemaer for alle børnene.
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Miljøpædagogik

Mål for arbejdet med miljøpædagogik

At børnene får en bevidsthed om deres omverden. At de lærer at passe på naturen.

Hvad har vi gjort

Nogle gange når vi går i skoven har vi affaldsposer med og samler skrald op. Vi taler med børnene 
om, hvad det vil sige at forurene, og at vi alle skal passe på vores natur og vores jord. 

Vi lærer børnene, at man skal slukke lyset efter sig og spare på vandet. Men vi er jo for det meste 
ude, så vi er meget økologiske på den måde. 
Når vi spiser, rydder vi op efter os, så der ikke ligger affald og flyder. Børnene rydder op efter sig 
selv, når de har spist.

Vi har en stor køkkenhave, hvor vi sår og planter sammen 
med børnene. 

Vi har plantet tomater, grønkål, ærter, majs, solsikker og 
meget andet. 

Børnene er med til at så, til at passe haven og til at høste.

 De følger interesseret med og er stolte af det, de viser 
det gerne frem til mor og far, når de kommer. 

De lærer en masse om urter og planter. 
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Vi har lavet en kompostbeholder til vores haveaffald.

Vi genbruger alt det, vi overhovedet kan. Eksempelvis har børnene været med inde på 
nabogrunden og hente nogle fliser, som vi havde fået lov til at tage. De har været mange ture inde 
med trækvognen og hente fliser. 

Alt vores legetøj er noget, vi har fået forærende. Noget er købt på loppemarkeder, andet er legetøj, 
som børnene er vokset fra. Børnene giver også deres gamle tøj til børnehaven. 

De ting, børnene leger med, er de naturlige ting, der er. Der er en ny pige, som hurtigt fandt en 
smuk sten, som er hendes marsvin. 

De store børn er også begyndt at lege med sten, som er dyr. Når de leger med en gren, kan den 
være alt muligt, f.eks. en tryllestav.

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil fortsætte med de gode ting, vi gør, lære børnene at rydde op osv. Vi vil oftere tage poser 
med ud i skoven og samle affald. 

Overgange

Mål for arbejdet med overgange

For de nye børn, der starter, er målet tryghed for børn og forældre. For de store børn, der skal 
afsted i skole, er målet, at vi langsomt hjælper dem med at gøre dem klar til at skifte. At give 
børnene selvtillid.

Hvad har vi gjort

Når nye børn starter i børnehaven, er vi rigtig meget sammen med de nye børn og er meget op-
mærksomme på dem. Vi hjælper dem med at komme ind i fællesskabet og gør dem synlige over-
for de andre børn.

Vi anvender en metode, hvor vi benævner hvad barnet gør, eks. ”Du tager skovlen”, så ser de 
andre børn på barnet. Det er meget enkelt, men det virker.

De store børn i Alfely

Vi samler de største børn i børnehaven og træner praktiske og sociale færdigheder for at an-
skueliggøre de krav, som bliver stillet til et skolebarn.
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Vi laver motoriske øvelser og koncentrationsopgaver, både individuelt og for gruppen. Forløbet 
kører fra februar til juni, en gang om ugen. 

De emner vi har gennemgået:

• Introduktion til tallene 1-10
• Farverne
• Faconer; cirkler, trekanter, firkanter
• Kroppen, mig selv og min krop, selvhjulpen hed ang. påklædning, valg af tøj, toiletbesøg,
• Mit navn, adresse, by og land
• Kendskab til forskellige eventyr og historier
• Kendskab til hvad det vil sige at gå i skole. Samspilsregler, adfærd.
• Kendskab til forskellige bøger om dyt, skilsmisse, døden mm tur på biblioteket.
• Kunne skrive eget navn

Den skole, vi samarbejder mest med, er Albertslund Lilleskole, da den ligger tæt på, og vi har flere 
børn, som skal starte der. Vi har tre børn, der starter på Albertslund Lilleskole og to børn, der skal 
på skoler i andre kommuner. 

Vi har været på besøg i børnehaveklassen på Albertslund Lilleskole.
I år er der ingen børn, der skal i folkeskole i Albertslund, men når der kommer det, vil vi også sa-
marbejde med dem. Børnene har også været til forældre-børn hygge eftermiddage sammen med 
deres kommende børnehaveklasse. 

De store børn har også været på Albertslund Lilleskole og se indskolings-klasserne spille teater. Vi 
har lavet andre aktiviteter med de store snart-skolebørn, de har været på biblioteket, på kælketur 
på Herstedhøje og på Herstedhøje for at se på lam. 



Alfely, virksomhedsplan 2014

 28

. Hver mandag laver vi noget kreativt med denne gruppe børn. De har malet, lavet fastelavnsris til 
sig selv og de mindre børn og de har bagt harebrød til fastelavn. 

Elena arbejder kreativt med de store børn.
 Eksempelvis har de malet et slot. Deres første reaktion var: ”Det kan vi ikke.” Men slottene bliver 
altid superflotte, ligegyldigt hvad. Hvert barns billede ser forskelligt ud og er meget individuelt. Det 
er godt for de store børn, der snart skal i skole. De glemmer de ord: ”Det kan jeg ikke.” Trin efter 
trin arbejder de sig frem: Høre - gøre - høre - gøre. 

Vi starter med at se forskellige billeder af slotte, vi taler om, hvem der kan bo der - er det en 
prinsesse eller en heks? Vi kigger på detaljer, vinduer mv., hvordan ser det ud? Til at male slottet 
bruger de et stort stykke pap. 
De lægger klatter af maling på papiret, som de kører opad med papstykket. Bagefter skal de pynte 
deres slot, der kan være et ur, et tårn, en sti mv.

Det hjælper de børn der skal starte i skole. Det giver dem selvtillid og en oplevelse af: ”Jeg 
kan, jeg har prøvet alt muligt!”. Efter deres første reaktion: ”Jeg kan ikke.”, oplever de bagefter: 
”Jeg kunne!” og spørger: ”Hvornår skal vi lave noget mere svært?”. 
Et af børnene råbte af glæde: ”Kan du ikke lave flere svære opgaver til os næste gang?”
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Vi har ét barn, der er gået ud af børnehaven for at starte i SFO i Hvidovre den 2. maj. Vi holdt 
farvel-hygge sammen med barnets forældrene. 

De havde en (sukkerfri) kage med, barnet fik en 
blomsterkrans og en mappe med sine tegninger med 
hjem, sammen med sin snittekniv. 

Farvel knus og kram, hvor er det spændende og du 
må komme på besøg, vi ses igen :-) 

Vi har talt med en pædagog i SFO’en inden hun 
startede der for at fortælle, om der var noget hun 
skulle være opmærksom på.

Sommerfesten er også en afslutning for de børn, der 
starter i skole efter sommerferien. 

I år 2014 er det helt specielt, for de børn der går ud, 
var de første børn i Alfely. 
De har været med helt fra starten, og har både boet 
i telt og skurvogn, igennem kulde og sne, regn og 
blæst. 

Kransene, tegninger og malerier uddeles ved en smuk ceremoni, hvor alle forældre og bedste
forældre står i en rundkreds og vi synger: 

”Nu er haven fuld af blomster”
  Nu er haven fuld af roser
  Alle blomster er for dig, (barnets navn)
  Alle blomster er for dig.” 

Til hvert barn. Ikke et øje er tørt. Nogle år spiller de 
store et bordspil, eller vi leger sanglege alle sammen. 
Bagefter drikkes der kaffe og spises en sammenskuds 
frokost.

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil fortsat arbejde med opstartsperioden og overgangen til skole, som vi har gjort.
Vi vil indføre en fast forældre-samtale, når barnet har gået i børnehaven i 3 mdr. 
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Sundhed

Mål for arbejdet med sundhed

At børnene har det godt og trives. At de får sund mad, masser af bevægelse og frisk luft.

Hvad har vi gjort

På et forældremøde den 27. februar 2014 besluttede vi en nul-sukker politik. Der var næsten 
enstemmig enighed omkring, at raffineret sukker ikke hører hjemme i børnehaven. Heller ingen 
sukker i madpakkerne. Til fødselsdage må medbringes kager eller andet uden sukker.

På samme forældremøde blev der stemt om, hvorvidt børnene fortsat skal have madpakker med, 
eller vi skal vælge en ordning med mad udefra. Fortsættelse med madpakkerne blev enstemmigt 
vedtaget. Vi opfordrer til, at børnenes madpakker er økologiske, med godt rugbrød og uden su-
kker. Vi har sendt en mail ud med retningslinjer for det brød, som forældrene har med til børnene 
til formiddags- og eftermiddagsmad. 

Vi ønsker at brødet er af en vis kvalitet, således at det ikke er hvidt brød, der medbringes til ord-
ningen. Brødet skal gerne være groft, så det mætter, og være et brød som er medvirkende til, at 
børnene opretholder et stabilt blodsukker. Vi sætter i Alfely stor pris på økologiske produkter, når 
der bages. Vi får leveret økologisk frugt fra Årstiderne. 
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Vi har indført, at børnene får serveret vand i kopper til 
frokost og til formiddags- og eftermiddags-samlingerne, 
da de ofte ikke fik drukket nok af deres drikkedunke. 

Vi har købt nogle bambusknive, som børnene selv 
smører deres madder med.

Børnene bevæger sig rigtig meget i børnehaven. Der er 
blevet flere skovtursdage, vi går nu som regel i skoven 
tre dage om ugen. 
Nogle gange går vi hen på den nye naturlegebane i 
Galgebakken. 

Her øver børnene at balancere på balancestammer, 
hopper i trampoliner mv. Børnene er meget ude i den 
friske luft, og de er ikke ret tit syge.

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Vi vil fortsætte med at have fokus på, at maden er 
sund, at børnene får drukket nok, på bevægelse og 
udebliv.

Vi er ved at undersøge muligheder for at købe brød fra 
et økologisk bageri. 
I børnemiljøtermometret, som vi fortsat vil anvende, er der nogle spørgsmål om børnenes gene-
relle trivsel.
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It og medier

Mål for arbejdet med It og medier

Egentligt er det imod vores grundholdning at 
have It i børnehaven, også fordi vi ved, at alle børnene har det derhjemme. Men da det er et krav, 
at vi arbejder med It, har vi opstillet som mål, at børnene lærer, hvordan It og medier kan bruges til 
formidling.

Hvad har vi gjort

Vi bruger mediet Facebook rigtig meget, som dokumentation, og vi tager billeder i skoven, børnene 
får lov at bestemme, hvilke motiver der skal tages, og vi ser dem på vores computer når vi kommer 
hjem. Ofte bliver billederne lagt på Facebook med det samme. Børnene kommer tit hen og kigger 
interesseret på billederne, der er taget.

 Mange børn og forældre sidder derhjemme og ser på billederne sammen og snakker om de ting 
de har oplevet i børnehaven. Vi har indkøbt en Ipad til børnehaven, og børnene får lov at bruge 
den, de optager som videoer og ser på fotos på den.

Hvad vil vi gøre fremadrettet

Den Ipad, vi har købt, vil vi bruge til dokumentation. Vi vil lave nogle små film, eksempelvis filme at 
børnene leger på nogle af deres yndlingssteder i skoven. Vi har også tænkt på at lave en film med 
to børn, der sidder og snakker og måske filme interviews med børnene.

Vi vil hænge en seddel op i børnehaven, hvor vi beder forældrene krydse af, om de har set på 
billeder fra børnehaven på Facebook sammen med deres børn.
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