Miniprojektskabelon i forbindelse med pædagogisk læreplanlægning i FMK
Et miniprojekt er en handling eller et forløb, som sættes i gang af en eller flere pædagoger, med henblik på
at realisere det pædagogiske grundlag og mål i den styrkede pædagogiske læreplan
Miniprojektansvarlig
Udviklingsfokus
● Hvad er du/I nysgerrige på at
undersøge og afprøve ift. det
pædagogiske grundlag og
læringsmiljøet?

Miniprojektets fokus
● Hvad handler dit/jeres miniprojekt
om?
● Hvilke elementer i læringsmiljøet
skal miniprojektet bidrage til at
udvikle (børnekultur, rutiner,
vokseninitierede aktiviteter – leg og
fællesskaber)?

Anne Kirstine
Hvordan bidrager aktiviteten ”koloni” til Myretuens
pædagogiske grundlag og læringsmiljøet i Myretuens hverdag
før, under og efter kolonien?
Hvordan kan vi arbejde med at inddrage barnets perspektiv i
aktiviteten Koloni i Myretuen?

Finde svar på følgende spørgsmål:
Hvorfor tager vi på koloni?
- Hvilken betydning har koloni for børnegruppen?
- Hvilken betydning har koloni for forældregruppen?
- Hvilken betydning har koloni for personalegruppen?
Hvordan ses kolonien som et bidrag til alle børns trivsel,
læring, udvikling og dannelse?
På hvilke måder er kolonien et bidrag til at understøtte
relationerne mellem børn, forældre og personale i Myretuen?
Hvordan inddrager vi børnene aktivt, så deres perspektiver
kommer til udtryk i aktiviteten koloni?

Projektdeltagere
● Hvilke børn, medarbejdere, ledere,
forældre mv. deltager i
miniprojektet?

Alle børnehavebørn
Alle personaler tilknyttet børnehavedelen
Alle forældre i børnehaven
De ældste vuggestuebørn
1-2 personaler fra vuggestuen
Forældre til de ældste vuggestuebørn
Alle kolibribørn
Alle kolibri personaler
Alle Kolibri forældre

Læringsblomsten - Børneperspektiver
(Temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I, at
barnet/børnene vil opleve, erfare
og lære, ved at være med i

Generelt:
At barnet får forståelse for at Myretuen er et stort fællesskab,
hvor jeg (barnet) er en lille, men meget betydningsfuld del af
helheden.
Erfaring med at Myretuen er et trygt fælleskab, hvor jeg
oplever sund tilknytning og afstemt samspil af høj kvalitet
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miniprojektet?

med både børn og voksne.
Jeg forstår og føler mig som en medskaber af aktiviteten
Koloni.
(Børne perspektiverede mål, formuleret ved at ”gå en tur i
blomsten”. Målene er sat med afsæt i den nye læringsstjerne
fra FMK - https://prezi.com/m6ikixif7wmg/lringsblomsten2019/?utm_campaign=share&token=b5ca92464886a32b7a99
d36417b8e1af3bbdf9c38ccf54d875fb27731dc02519&utm_me
dium=copy)
Alsidig personlig udvikling:
Jeg prøver at være på tur med børnehaven til et helt nyt sted
jeg ikke kender.
Jeg får mulighed for at sove et fremmed sted to nætter.
Jeg opbygger tillid til mig selv og verden, ved at de voksne
trøster og hjælpe mig når jeg har brug for det.
Jeg har i fællesskab med de andre børn medindflydelse på
aktiviteten koloni i Myretuen.
Social udvikling:
Jeg bliver en del af en lille sovegruppe, som jeg kommer til at
kende rigtig godt.
Jeg finder i fællesskab med min sovegruppe ud af hvordan
vores værelses rutiner skal være.
Jeg lærer noget om andres og egne rutiner, ved at være væk
fra min egen dagligdag.
Jeg får mulighed for at få øje på nye legerelationer i den
samlede børnegruppe.
Kommunikation og sprog:
Før under og efter kolonien får jeg plads til at dele og give
udtryk for de følelser og erfaringer jeg har omkring koloni:
eks. spænding, glæde, savn, nysgerrighed, kendskab og tvivl.
På kolonien oplever jeg at der er tid og ro til fordybende
samtaler med børn og voksne, dialogisk læsning og
sprogstøttende samspil i mindre grupper.
Krop, sanser og bevægelse:
Jeg oplever en vekselvirkning i løbet af dagen mellem ro og
bevægelse. Tid og rutiner er anderledes end i det daglige.
Jeg får mulighed for at bevæge mig i forskelligt terræn og
bliver udfordret kropsligt og sanseligt kolonien igennem.
Natur, udeliv og science:
Jeg ser og oplever den natur og det dyreliv som omgiver
kolonien.
Jeg får lov til at tilegne mig erfaringer med de dyr og
naturelementer som er her og som ikke findes hjemme i
børnehaven.
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Kultur, etik og fælleskab:
Jeg erfarer at koloni er en del af Myretuens kultur.
Jeg erfarer at jeg som Myretuebarn er kulturbærer for
begrebet koloni.
Jeg er med til at formidle kolonikulturen til mine forældre og i
takt med min alder også til nye Myretuebørn.
Læringsblomsten - Professionelt
perspektiv
(Det pædagogiske grundlag samt
temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I at opleve,
erfare og lære gennem
miniprojektet?

Øge den fælles pædagogiske bevidsthed omkring aktiviteten
Koloni og dennes sammenhæng med vores pædagogiske
grundlag.
Skærpe vores pædagogiske tilgang til at inddrage barnets
perspektiv i aktiviteten Koloni, ved at arbejde med de
formulerede ”Viden og handlemåder” der er beskrevet i
næste afsnit.
At vi i højere grad får øje på børnenes perspektiv i aktiviteten
Koloni.
At få beskrevet, gennem dette miniprojekt, hvordan Koloni er
en kulturbærende aktivitet i Myretuen, der understøtter
børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Viden og handlemåder
● Hvilken faglig viden og særlige
handlemåder vil du/I bringe i spil i
forbindelse med miniprojektet?

Beskrivelse af pædagogisk perspektiverede handlemåder,
formuleret gennem ”en gåtur i blomstens blå blade” med alle
de børneperspektiverede mål i rygsækken. Hvilke
pædagogiske tiltag skal der til for at opfylde børnenes mål for
Koloni? Hvilke spørgsmål kan vi diskutere og være
opmærksomme på undervejs for at kvalificerer Koloni i
Myretuen i et børneperspektiv?
Sammenhænge:
De ældste vuggestuebørn kommer på besøg fredag, for at
lærer stedet lidt at kende inden de skal afsted næste år. De
som har søskende får mulighed for at mærke deres
begejstring og glæde ved koloni.
Kolibribørnene kommer med for at være kulturbærer for de
yngre børnehavebørn. De deler ud af deres viden og
erfaringer i samtaler, før vi tager afsted.
Vi tager altid til den samme koloni, på den måde er der fra
første til andet besøg en vis genkendelighed og glædeligt
gensyn med rammerne fra året før.
Børnesyn:
Se, anvend og indtænk De tre veje fra filmen ”Samspil og
relationer” før, under og efter aktiviteten Koloni.
https://emu.dk/dagtilbud/de-seks-laereplanstemaer/samspil-
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og-relationer-i-det-paedagogiske-laeringsmiljo
Dannelse og børneperspektiver:
Være opmærksomme på hvilke rutiner og regler vi gør brug af
når vi er afsted på koloni. Skriv ned undervejs på kolonien (lyt
til de nye voksne vi har med, de opdager ofte noget vi ”gamle”
ikke er bevidste om. Hvilke regler og rutiner skal vi holde fast i
og hvilke skal revideres set i et børneperspektiv?
(Tages med som et evalueringsfokus i dette miniprojekt)
Leg:
Være opmærksomme på at legen har rimelige rammer på
kolonien. Hvordan og hvornår siger du nej? Hvorfor/hvorfor
ikke er denne leg en mulighed lige nu?
Læring:
Hvordan vil du tilrettelægge læringsmiljøet på kolonien, så det
understøtter nogle af de børneperspektiverede læringsmål
som er beskrevet ovenfor?
Børnefællesskaber:
Alle børn inddeles i grupper hvor de er sammen med et eller
flere børn som de har samspil med i hverdagen.
Hver gruppe tilkobles en voksen, som har til ansvar at
opbygge en relation til og imellem gruppens medlemmer før
kolonien.
Børnene inddrages i udarbejdelsen af gruppens SMTTE for at
styrke fællesskabet i hver enkelt gruppe.
Pædagogisk læringsmiljø:
Alle voksne har til opgave at indhente viden om og få
kendskab til hvordan de facilitere læringesmiljøer før under og
efter kolonien der tilgodeser indholdet i afsnittene
”Læringsblomsten – børneperspektiver” og ”Viden og
handlemåder” i dette miniprojekt.
Forældresamarbejde:
Alle voksne har ansvar for at formidle viden om koloni til alle
berørte forældre. Dette kan gøres fælles eller målrette en
mindre gruppe børn eks. den sovegruppe man har ansvar for.
Børn i udsatte positioner:
Der skal tages højde for at alle børn potentielt kan komme i en
udsat situation når vi er væk på koloni. Derfor er det hele
tiden det pædagogiske personales ansvar at tilrettelægge
læringsmiljø, gruppedannelse og tilknytnings forhold der
understøtter hvert enkelt barn, så aktivteten Koloni ikke
overskriver barnets grænser. Formålet med kolonien er at
styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Personalet vurderer i samråd med forældrene og ved at lytte
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til barnet den enkeltes grad af deltagelse på selve kolonien.
Plan for miniprojektet
Lav en plan for, hvordan miniprojektet
helt konkret skal foregå, herunder:
● Hvordan vil I dokumentere
sammenhængen mellem det
læringsmiljø I etablerer og
børnenes trivsel, læring, udvikling
og dannelse?
● Hvad skal være i fokus for
dokumentationen?

To personaler udarbejder en SMTTE (som vi plejer) der
omhandler årets tema. Denne gang inddages brugbare
elementer fra dette miniprojekt, så konkret som muligt, i
SMTTEn. Noter hvad der har været brugbart/ikke brugbart fra
dette miniprojekt. (Tages med som et evalueringsfokus i dette
miniprojekt)
Hver enkelt sovegruppe udarbejder en SMTTE hvor barnets
perspektiv inddrages ift. Alder og læringsmål for hver enkelt
gruppe (Find inspiration i afsnittene ”Læringsblomsten –
børneperspektiver” og ”Viden og handlemåder”).
OBS: Husk at inddrage gruppens forældre på en eller anden
måde i SMTTEn.
Udvælg dokumentation i SMITTEn, der på en eller anden vis
dokumenterer en mindre del af dette ”Miniprojekts fokus”.
(Det kan eks. være børneinterwies, observationer, billede
dokumentation, film eller spørgeundersøgelse til forældre
eller andre metoder der er relevant at anvende i netop den
udvalgte børnegruppe.)
Dokumentationen skal være meningsfuld, både for
børnegruppen og for den evaluering som I vælger at anvende i
gruppens SMTTE.

Tidsramme
● Hvor, hvornår og hvor længe skal
miniprojektet finde sted?
● Hvor og hvornår evaluerer I?

14 dage-3 uger op til kolonien (alt efter børnegruppen)
På kolonien 27-29 maj 2020
Ugen efter kolonien

EVALUERING EFTER
GENNEMFØRELSE

EVALUERING EFTER GENNNEMFØRELSE AF
MINIPROJEKT

Evaluering – sidste personalemøde inden sommerferien. Der
er udvalgt tre punkter undervejs i miniprojektet som
evalueres ved hjælp af

Refleksion over praksis
● Hvilke nye sanselige erfaringer om
samarbejde mellem børn og
pædagogisk personale har
miniprojektet givet dig/jer?
● Hvilke nye erfaringer har I hver især
fået om egne måder at reagere og
handle på i konkrete situationer i
pædagogisk praksis?
● Hvilke nye forståelser om udvikling
af læringsmiljøet har miniprojektet
givet anledning til?
● Hvilken viden og hvilke
handlemåder er du/I blevet

5

Miniprojektskabelon i forbindelse med pædagogisk læreplanlægning i FMK

nysgerrige på, at arbejde videre
med?
Læringsblomsten – Sammenhæng
mellem læringsmiljøet og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse
● Se jeres dokumentation igennem
og beskriv:
● hvor ser du/I, at det
læringsmiljø I har etableret, har
påvirket børnene?
● hvordan har det påvirket
børnene?
Opfølgning
● Hvordan, hvornår og med hvem vil
du/I følge op?

Videndeling
● Hvordan vil du/I dele viden med
kollegaer, leder og
samarbejdspartnere i øvrigt?

Øvrige tanker og forståelser
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Et miniprojekt er en handling eller et forløb, som sættes i gang af en eller flere pædagoger, med henblik på
at realisere det pædagogiske grundlag og mål i den styrkede pædagogiske læreplan
Miniprojektansvarlig

Anja Knak Nielsen

Udviklingsfokus
● Hvad er du/I nysgerrige på at
undersøge og afprøve ift. det
pædagogiske grundlag og
læringsmiljøet?

Motorik.
Jeg vil gennem leg og bevægelse se om de 1,5-2,9-årige, har
en velstimuleret labyrintsans?
Kan de 1.5-2.9-årige bruge deres kroppe alderssvarende.

Miniprojektets fokus
● Hvad handler dit/jeres miniprojekt
om?
● Hvilke elementer i læringsmiljøet
skal miniprojektet bidrage til at
udvikle (børnekultur, rutiner,
vokseninitierede aktiviteter – leg og
fællesskaber)?

I maj måned har vi bondegårdsteam, derfor har jeg valgt at
dette tema skal indgå i mit miniprojekt.
Jeg vil inddrage lege fra materialet ”hoppeline”, hvor jeg vil
fortælle en historie om dyr. Vi skal derefter efterligne hvad
dyrene gør.
Dette er en vokseninitierede aktivitet, hvor leg og fællesskab
er en vigtig del.
Fællesskabet, leg, læring, barnesyn og børneperspektivet er
nogle af de elementer jeg har fokus på i dette projekt.
Inden vi går i gang vil jeg fortælle børnene en historie om
hvem Hoppeline er og hvad vi skal lave. Spørge om de har
nogle ideer til hvilke dyr vi kan være og hvordan dyret kan
bevæge sig.

Projektdeltagere
● Hvilke børn, medarbejdere, ledere,
forældre mv. deltager i
miniprojektet?

Jeg vil have en fokus gruppe på 8 børn sammen med en
voksen mere, hvor vi vil lege motoriklege.
Forældrene bliver inddraget ved at jeg tager billeder og laver
beskrivelse af hvad vi laver, som vil blive hængt op på stuen.
Hvis jeg opdager at en eller flere børn bliver svimmel eller har
svært ved at lave nogle af bevægelserne, vil jeg snakke med
forældrene om dette og give dem nogle forslag til lege de kan
lave derhjemme for at stimulerer barnet.
Ligeledes vil jeg fortælle mine kollegaer samt lederen om
projektet ved at vise dem denne beskrivelse af
miniskabelonen.

Læringsblomsten - Børneperspektiver
(Temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I, at

Krop, sanser og bevægelse:
Igennem historien om dyrene vil barnet skulle bevæge sig på
mange forskellige måder eks. Krybe, kravle, hoppe, snurre
rundt. Barnet skal gerne have lyst til at bevæge sig, når det
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barnet/børnene vil opleve, erfare
og lære, ved at være med i
miniprojektet?

Læringsblomsten - Professionelt
perspektiv
(Det pædagogiske grundlag samt
temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I at opleve,
erfare og lære gennem
miniprojektet?

hører historien og ser at den voksne samt de andre børn
bevæger sig. Barnet lærer at sanse på sin krop, om vi er
indenfor eller udenfor, vådt eller tørt underlag. Hvordan er
det at slå en kolbøtte på en madras eller på græs. Forskellen
på at løbe på fliser og ned af en bakke.
Kultur, æstetik og fællesskab: Barnet vil opleve at der er
forskellige måder, man kan fortælle historier på, eks. det kan
være uhyggeligt når der kommer en tiger, det kan være sjovt
når aberne hopper rundt.
Barnet mærker glæden af at få succes, af at mestre. At det er
sjovt at bevæge sig sammen med andre. At barnet får lyst til
at prøve ting, når det ser de andre børn udføre bevægelsen.
Kommunikation og sprog: Barnet lærer at det kan bruge
deres sproglyde til eks. at lyde farligt eller glad på. ligeledes
lærer det at det kan udtrykke sig kropslig eks. Trampe som en
sur bjørn, hoppe som en glad abe, liste som en sulten løve.
Derudover vil der blive øvet meget sprog, da barnet bliver
opfordret til at fortælle hvilke dyr vi skal efterligne og hvad
det nu er dyrene gør.
Natur, udeliv og science: vi vil tilbringe meget af tiden
udenfor, hvor barnet eks. vil mærke forskellen på om vi løber
op eller ned af bakken, om jorden er våd eller tør. Vi vil bruge
skoven, hvor vi kan kravle under og over grene.
Alsidig personlig udvikling: Barnet kan prøve sig selv af. Da vi
skal lave mange forskellige bevægelser, samt barnet får
muligheden for at fortælle, vil der være noget for alle børn,
derfor vil barnet opnå at få en succesoplevelse af at det er god
til noget.
Social udvikling: Barnet kan inspirer de andre børn. Det kan
indgå i samspil med nogle børn som det ikke normal er
sammen med.

Jeg vil bruge projektet til at gøre mig selv opmærksom på:
 Hvordan det enkelte barn navigerer i en gruppe.
 At se om alle børn vil kunne bidrage til projektet.
 At se om alle børn vil kunne huske hvad vi skal lave
gang til gang. Hvilke bevægelser laver de forskellige
dyr.
Jeg får et indblik i hvad børnene kan motorisk, er deres sanser
velstimuleret.
Jeg skal være opmærksom på min egen rolle, jeg skal holde
fokus på at holde struktur på projektet, lytte til børnene samt
være opmærksom på at det skal være sjovt for alle børnene at
deltage.

2

Miniprojektskabelon i forbindelse med pædagogisk læreplanlægning i FMK

Viden og handlemåder
● Hvilken faglig viden og særlige
handlemåder vil du/I bringe i spil i
forbindelse med miniprojektet?

Jeg vil gøre brug af min viden som motorikvejleder. Jeg vil
gennem legen få børnene til at trille, slå kolbøtter og dreje
rundt for at se om de bliver svimmel. Ud fra det kan jeg teste
deres labyrintsans og se om nogle af børnene har brug for at
få sansen stimuleret.
Læringsblomsten:
Leg: I fortællingen inspirerer vi børnene til leg, ved at gøre
fortællingen levende og selv lave bevægelserne. Her er det
også vigtigt at den voksne ser på børnene og mærker hvornår
det er tid til at gå videre til næste dyr og at inddrage børnenes
kommentar og bevægelser.
Dannelse og børneperspektiv: Historien og legene skal
tilpasses børnegruppen. Der skal være tid og overskud til at
give børnene medbestemmelse, de kan vælge et dyr og
komme med forslag til hvad dyret kan lave. Ved at vi er to
voksne kan vi både fortælle og vise børnene hvad de skal gøre.
Børnene vil føle sig som en del af fællesskabet ved at bidrage
til legen, hvis de ikke er gode til motorik, kan det være at de
kan bidrage til historien. Ved at vi er 8 sammen, skal det gerne
skaber glæde og lyst til at deltage, uanset om barnet kan
udføre handlingen eller ej.
Barnesyn: Lyt til hvad børnene siger, er der noget der skal
ændres, er der nogle dyr der skal tilføjes eller slettes. Er der
nogle bestemte bevægelser børnene gerne vil lave. Varer
projektet i for langt eller kort tid i forhold til deres
koncentration.
Læring: Børn tænker og husker med kroppen. Når vi leger
efterligningslege sker der en motorisk spejling, som har
tilknytning til hjernens spejlcellesystem. Igennem spejling
oplever vi den andens følelse i os selv.
Børnefællesskaber: Ved at børnene er sammen i et projekt
hvor de skal lave det samme, styrker det deres fællesskab. Alle
børn vil få en følelse af at de er med i en gruppe.
Pædagogisk læringsmiljø: De to voksne som deltager i
projektet skal inden projektets start blive afklaret med hvad
deres rolle er hver især. Hvem er fortælleren, skal vi begge
lave bevægelserne, hvad gør vi hvis der er et barn som ikke vil
deltage. Vi skal efter hver gang i middagsstunden evaluere på
hvordan det er gået, er der noget som skal ændres til næste
gang.
Forældresamarbejde: Jeg vil tage billeder og lave grundige
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beskrivelser af hvad projektet går ud på og hvilke bevægelser
vi laver. Dette vil jeg hænge op på stuen, så forældrene kan se
det. Ligeledes vil jeg fortælle forældrene om projektet og hvis
der er et barn som har svært ved nogle af bevægelserne, vil
jeg snakke med forældrene om hvad de kan gøre derhjemme.
Jeg vil opfordre forældrene til at de også kan lege disse lege
derhjemme.
Børn i udsatte positioner: nogle af børnene kan her komme i
en udsat position, hvis det ikke er god til at bevæge sin krop.
Men da det er et projektet over 8 uger, hvor vi hver gang
gentager det samme, vil barnet få styrket sine svagheder og
det vil få en følelse af selvtillid. Hvis barnet ikke vil lave den
bevægelse det har svært ved, vil jeg opfordre barnet til at
være aktiv deltagende i historien, derved vil barnet også opnå
succes.
Sammenhæng: Vi vil snakke om dyrene, er der nogle af dem
som vi kan gå ud og se i virkeligheden. Vi har høns, kaniner,
køer og heste i nærheden som vi kan besøge.
Vi vil læse bøger om dyrene og snakke om hvilke lyde de siger.
Plan for miniprojektet
Lav en plan for, hvordan miniprojektet
helt konkret skal foregå, herunder:
● Hvordan vil I dokumentere
sammenhængen mellem det
læringsmiljø I etablerer og
børnenes trivsel, læring, udvikling
og dannelse?
● Hvad skal være i fokus for
dokumentationen?

Dag 1: Jeg vil fortælle en historie om hoppeline, hvem er det
og hvad går projektet ud på. Derefter vil vi gå ud på
fodboldbanen, og lege dyr. Jeg vil tage udgangspunkt fra
”hoppeline finder frækkefrø” og ” hvem har spist Hoppelines
mad”. Vi vil lege:
Hund: fangeleg, klør sig, tisser, hundesvømmer, ryster sig for
vand.
Kat: fange mus, drikker mælk, slikker sig
Hest: traver, ruller rundt, sover, spiser græs
Bjørn: slår kolbøtter,
Giraf: lave skøre hop: høje, sidelæns, på tæer, baglæns, på
hæle, små
Krokodille: gå balance på noget for ikke at falde ned til
krokodillerne. Falder vi ned skal vi ligger os med armene over
hovedet og trille rundt som en krokodille der tumler med sit
bytte.
Stork: stå på et ben
Aber: kravler over og under ting
Farlige tiger: fangeleg
Pingviner: går sjovt, svømmer, ruller i vandet, passer æg ved
at stå tæt sammen, bevæge sig fra side til side
Tænker ikke vi når alle dyrene de første gange.
Dag 2: gør vi de samme som dag 1
Dag 3: gør vi det samme indenfor, hvor vi slutter af med at
høre et par sange: eks. ”vi flyver” og et par dansesange, vi
slutter af med at høre ” jeg ligger bare her” som
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afslapningssang.
De efterfølgende dage, vil jeg spørge børnene efter hvilke dyr
vi skal være og hvilke bevægelser dyrene laver.
Under forløbet ser og lytter jeg til børnene, er der noget der
er for svært, hvad kommer de med af forslag.
Jeg vil inddrage børnene ved eks. At se om de kan huske hvad
vi skal lave ved de forskellige dyr. Lytte til om de har andre
forslag til hvad dyrene kan eller om der er andre dyr vil skal
efterligne.
Jeg vil tale med børnene når vi spiser madpakker om hvad vi
har lavet for at høre hvad de bedst husker og om der er noget
jeg skal ændre. Ligeledes vil jeg de dage vi ikke har
fokusgrupper og vi bare er på legepladsen eller stuen se om
de af sig selv leger ”dyrelege”.
Derefter gentager vi historien og putter flere dyr på. Alt efter
hvordan dagen er og humøret på børnene vurderer jeg om vi
skal være inde eller ude.
Jeg vil dokumentere ved at tage billeder, evaluere på om
børnene kan deltage, skal jeg ændre på sværhedsgraden eller
dele børnene mere op i alder.
Jeg vil få en kollega til at film forløbet så jeg kan se min egen
rolle i projektet. Samt jeg vil evaluere med min kollega som
også deltager.

Tidsramme
● Hvor, hvornår og hvor længe skal
miniprojektet finde sted?
● Hvor og hvornår evaluerer I?

EVALUERING EFTER
GENNEMFØRELSE

Starter 1 maj med 2 dage om ugen i 8 uger.
Jeg vil evaluere den sammen med mine kollegaer på vores
stuemøde halvvejs. Samt evaluere med min kollega som er
med i projektet efter hver gang.

EVALUERING EFTER GENNNEMFØRELSE AF
MINIPROJEKT

Refleksion over praksis
● Hvilke nye sanselige erfaringer om
samarbejde mellem børn og
pædagogisk personale har
miniprojektet givet dig/jer?
● Hvilke nye erfaringer har I hver især
fået om egne måder at reagere og
handle på i konkrete situationer i
pædagogisk praksis?
● Hvilke nye forståelser om udvikling
af læringsmiljøet har miniprojektet
givet anledning til?
● Hvilken viden og hvilke
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handlemåder er du/I blevet
nysgerrige på, at arbejde videre
med?
Læringsblomsten – Sammenhæng
mellem læringsmiljøet og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse
● Se jeres dokumentation igennem
og beskriv:
● hvor ser du/I, at det
læringsmiljø I har etableret, har
påvirket børnene?
● hvordan har det påvirket
børnene?
Opfølgning
● Hvordan, hvornår og med hvem vil
du/I følge op?

Videndeling
● Hvordan vil du/I dele viden med
kollegaer, leder og
samarbejdspartnere i øvrigt?

Øvrige tanker og forståelser
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Et miniprojekt er en handling eller et forløb, som sættes i gang af en eller flere pædagoger, med henblik på
at realisere det pædagogiske grundlag og mål i den styrkede pædagogiske læreplan
Miniprojektansvarlig

Myretuen – Nye børn

Udviklingsfokus
● Hvad er du/I nysgerrige på at
undersøge og afprøve ift. det
pædagogiske grundlag og
læringsmiljøet?

Hvordan modtager vi nye børn i Myretuen?
Alt efter om børnene kommer fra dagplejen eller vuggestuen,
har vi forskellige måder at gøre det på.
Vuggestuen –
Børn fra vuggestuen kommer i praktik i børnehaven, den
sidste tid op til børnehave start. De bliver kendt med de
forskellige pædagoger i børnehaven, og får taget billede til
deres garderobe og velkomstskilt til første dag i børnehaven.
Vuggestuebørnene har en fordel, da de kender pædagogerne
og huset, men det er super vigtigt også at huske forældrene.
Vi skal få snakket med dem også, da de kan føle at de bliver
lidt glemt, når de kommer ind i børnehaven.
Dagplejen –
Myretuen kontakter forældrene for besøg inden opstart, så vi
får den gode kommunikation med barn, forældre og os
imellem sat i gang. Vi byder barnet og forældrene velkommen
første dag de er på besøg. Den pædagog som modtager er
med hele dagen, viser rundt i Myretuen, sidder og leger et
roligt sted og får en god snak med forældre. Hvis muligt tager
vi også et billede af barnet. Det er ikke altid nemt med et barn
udefra, da der ikke er tryghed endnu. Lykkes det ikke, beder vi
forældrene om at de maile et til os. Den pædagog som
modtager barnet, følger det også i den første tid, for at skrabe
tryghed og genkendelse.
Det er vigtigt for børn, både fra vuggestuen og dagplejen, at
når vi slipper taget ,efter den første tid, at vi følge op på om
barnet fortsat trives, og om barnet har det godt. Nogle nye
børn kan have det svært, og de begynder at zappe rundt og
sidder i garderoben da det kan føles trygt. Det skal vi holde øje
med.

Miniprojektets fokus
● Hvad handler dit/jeres miniprojekt
om?
● Hvilke elementer i læringsmiljøet
skal miniprojektet bidrage til at
udvikle (børnekultur, rutiner,
vokseninitierede aktiviteter – leg og

Projektet handler om at modtage nye børn fra vuggestuen og
dagplejen.
Vi arbejder ud fra inklusion, børns læring, trivsel, udvikling og
social dannelse. Alt dette kan opnås når barnet er trygt og i
trivsel.
Den gode indkøring er altid vigtigt både for barnet,
forældrene og pædagogen. Når man får en god opstart bliver
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fællesskaber)?

alting lidt nemmere i hverdagen. Samarbejdet mellem
forældre og pædagogen er vigtigt. Når forældre er trygge,
gives det videre og barnet bliver også trygt.
Men vi ser også at barnet kan trives, men hvis forældre føler
sig overset/glemt giver det en usikkerhed og det smitter
derefter af på barnet. Det kan være svært at rette op på og
det skal vi som pædagoger lære af.

Projektdeltagere
● Hvilke børn, medarbejdere, ledere,
forældre mv. deltager i
miniprojektet?

Projektets deltagere er – nyt barn, forældrene og en
pædagog.

Læringsblomsten - Børneperspektiver
(Temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I, at
barnet/børnene vil opleve, erfare
og lære, ved at være med i
miniprojektet?

Jeg forventer at barnet og forældrene lærer Myretuen at
kende. Lærer rutinerne at kende f.eks. morgenmad, frugt,
fokusgruppe, madpakke, hviletid, legeplads og
eftermiddagsmad.
Jeg forventer at barnet bliver trygt i Myretuen og bliver en del
af fællesskabet. Jeg forventer barnet bliver trygt og social med
de andre børn f.eks i en fokusgruppe. Barnet lærer de usynlige
grænser på legepladsen og at indgå i en normal børnehave
hverdag.
Alsidig udvikling –
Barnet lærer et nyt sted at kende og bliver tryg ved Myretuen.
Vigtigt for den gode opstart for barnet og forældre er, at vi får
en god dialog med forældrene og en god kontakt til barnet.
Sociale udvikling –
Når den tætte kontakt og trygheden er opnået, er barnet klar
til at blive en del af fællesskabet og den aldres svarende
gruppe. Det kunne f.eks. være en fokus gruppe hvor alle de
mindste og nye er samlet, både fra dagplejen og vuggestuen.
Kommunikation/sprog –
Vi leger og snakker med barnet, og prøver sprogligt og med
voksenhjælp at komme med i hverdagen. F.eks. i en fokus
gruppe med nye børn, hvor vi snakker om navne, synger sange
og arbejder med følelser f.eks. glad, ked af det, savn osv.
Krop og bevægelse –
Når barnet starter i børnehave, også selv om man er ny, er
man med på legepladsen og i gymnastiksalen. Barnet lærer
meget af at se efter de store børn, og samtidig bruger barnet
sin egen krop i nye omgivelser.
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Natur –
Når man er nyt barn i Myretuen, skal man også lære
legepladsen at kende. De skal særligt lære de usynlige
grænser at kende, da vi ikke har noget hegn ind imod skolen.
Kultur/etik –
De skal lære Myretuens kultur og fællesskab at kende.
Forskellige traditioner som foregår, som f.eks. fastelavn,
påske, koloni, jul osv.
Læringsblomsten - Professionelt
perspektiv
(Det pædagogiske grundlag samt
temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I at opleve,
erfare og lære gennem
miniprojektet?

Jeg forventer gennem projektet, at jeg ser det nye barn og
forældrene og at jeg får den gode dialog i gang.
Jeg forventer ved en god opstart, at jeg, efter et stykke tid, ser
et trygt barn i trivsel og som indgår i hverdagen.
Jeg forventer at se barnet og at lære det at kende, og derfor
kan give mulighed for en tryg hverdag og god overgang til
børnehaven.

Viden og handlemåder
● Hvilken faglig viden og særlige
handlemåder vil du/I bringe i spil i
forbindelse med miniprojektet?

Jeg vil bruge min viden omkring barnet. Er det et dagplejebarn
eller vuggestuebarn jeg skal modtage? Da jeg erfarer at der er
forskel fra hvor barnet kommer fra.
For et vuggestuebarn er overgangen ofte ikke så svær, da
barnet allerede kender børnehaven og pædagogerne fra
praktikken op til børnehave start. Det vi skal huske ved et
vuggestuebarn, er at man ikke må glemme forældrene, da de
som regel ikke er så meget med i opstarten. De kan nogle
gange føle at vi glemmer at informere dem. forældrene er
naturligvis lige så vigtige at huske i overgangen som børnene.
Når man er barn fra dagplejen, kan overgangen være sværere
da det hele er nyt både for barnet og forældrene. Derfor tager
det som regel længere tid med indkøringen, men forældrene
er med de første dage, hvor vi kan skabe en god dialog. Det er
en stor fordel at have et godt samarbejde med forældrene, så
smitter det automatisk til barnet. Det kræver mere af os
pædagoger, at lærer et helt nyt barn og forældrene at kende.
Samtidig er det vigtigt at bruge tid og den gode dialog til at
opnå tillid til forældrene og omvendt.

Plan for miniprojektet
Lav en plan for, hvordan miniprojektet
helt konkret skal foregå, herunder:
● Hvordan vil I dokumentere
sammenhængen mellem det

Vi vil på et stuemøde eller p-møde aftale, hvem der modtager
barnet og forældrene.
Vi vil i starten arbejde på den gode overgang med barnet og
forældrene, ved at være i god dialog med forældrene og lære
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●

læringsmiljø I etablerer og
børnenes trivsel, læring, udvikling
og dannelse?
Hvad skal være i fokus for
dokumentationen?

barnet at kende. Når barnet har lært os at kende, og er faldet
til i børnehaven, begynder overskuddet til læring at komme.
Når man er nyt barn i børnehaven, kan det hele godt være
svært at overskue, derfor er det vigtigt med trygge rammer i
starten. Når trygheden er der, kommer er der mulighed for
læring, udvikling og dannelse.
Vores dokumentation er at observere på samarbejdet
forældre og os imellem og trivsel hos barnet.

Tidsramme
● Hvor, hvornår og hvor længe skal
miniprojektet finde sted?
● Hvor og hvornår evaluerer I?

Vores projekt varer ca. 1 – 2 uger efter barnets behov. Barnets
behov er det vigtigste, så længere tid ved behov.

EVALUERING EFTER
GENNEMFØRELSE

EVALUERING EFTER GENNNEMFØRELSE AF
MINIPROJEKT

Vi vil evaluerer på et stuemøde eller p-møde under punktet
Nye børn.

Refleksion over praksis
● Hvilke nye sanselige erfaringer om
samarbejde mellem børn og
pædagogisk personale har
miniprojektet givet dig/jer?
● Hvilke nye erfaringer har I hver især
fået om egne måder at reagere og
handle på i konkrete situationer i
pædagogisk praksis?
● Hvilke nye forståelser om udvikling
af læringsmiljøet har miniprojektet
givet anledning til?
● Hvilken viden og hvilke
handlemåder er du/I blevet
nysgerrige på, at arbejde videre
med?
Læringsblomsten – Sammenhæng
mellem læringsmiljøet og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse
● Se jeres dokumentation igennem
og beskriv:
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●

●

hvor ser du/I, at det
læringsmiljø I har etableret, har
påvirket børnene?
hvordan har det påvirket
børnene?

Opfølgning
● Hvordan, hvornår og med hvem vil
du/I følge op?

Videndeling
● Hvordan vil du/I dele viden med
kollegaer, leder og
samarbejdspartnere i øvrigt?

Øvrige tanker og forståelser
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Et miniprojekt er en handling eller et forløb, som sættes i gang af en eller flere pædagoger, med henblik på
at realisere det pædagogiske grundlag og mål i den styrkede pædagogiske læreplan
Miniprojektansvarlig

Bente - Myretuen

Udviklingsfokus
● Hvad er du/I nysgerrige på at
undersøge og afprøve ift. det
pædagogiske grundlag og
læringsmiljøet?

Hvordan børnene oplever det at være i spisecafe.

Miniprojektets fokus
● Hvad handler dit/jeres miniprojekt
om?
● Hvilke elementer i læringsmiljøet
skal miniprojektet bidrage til at
udvikle (børnekultur, rutiner,
vokseninitierede aktiviteter – leg og
fællesskaber)?

Hvorfor har vi en spisecafe med færre børn til frokost.
Børnene bliver bedre til at indgår i fællesskaber og får nye
venskaber. De vil opleve, at der er faste rutiner før og efter de
skal i spisecafe.
Trivsel, læring, udvikling og opdragelse/dannelse.

Projektdeltagere
● Hvilke børn, medarbejdere, ledere,
forældre mv. deltager i
miniprojektet?

Alle vuggestuebørn
Alle børnehavebørn
Alle personaler
forældre, der er på besøg

Læringsblomsten - Børneperspektiver
(Temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I, at
barnet/børnene vil opleve, erfare
og lære, ved at være med i

Alsidig personlig udvikling:
De vil lærer noget om fællesskabet ved at være i spisecafe.
De vil udforske og lærer hinanden på nye måder.
Ser personalet på en anden måde.
Hjælper hinanden med krus, mælk, vand og snakker med
andre børn end dem de plejer ved bordet.
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miniprojektet?

Læringsblomsten - Professionelt
perspektiv
(Det pædagogiske grundlag samt
temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I at opleve,
erfare og lære gennem
miniprojektet?

De udvikler sig i spisecafe. Kan klarer flere ting selv.
Social udvikling:
Børnene trives og lærer at indgår i sociale
fællesskaber/relationer ved bordet. Selv om de er forskellige.
De får eks. nye legerelationer/venskaber og de udvikler
empati.
Kommunikation og sprog:
Nogle har et bedre sprog end andre, men det øves og bliver
senere udviklet.
De får også erfaringen med at kommunikere, som de senere
kan anvende i deres sociale fællesskaber og legerelationer.
Der er en voksen til stede ved bordet og vi opfordrer alle børn
til at snakke og spørge ind til deres madpakker og hvad de har
lavet i løbet af dagen. Har nogle børn eks. svært ved farver
eller bestemte sproglyde øver vi dette, ved at sige: du har fået
en blå kop. Opfordre alle ved bordet til at sige sssssslange.
Krop, sanser og bevægelse:
Børnene hjælper med at hente madpakker og lærer dermed
den daglige rutine inden vi spiser.
Inden børnene skal i spisecafe skal de lave noget motorisk. Vi
vælger en øvelse for en uge af gangen eks. hoppe, stå på et
ben, snurre rundt eller slå kolbøtter. Det er øvelser som
stimulerer labyrintsansen. Under øvelserne kan vi se om nogle
har svært ved at lave øvelserne og derefter tage fat i
motorikvejleder som kan hjælpe og komme med øvelser som
stimulerer dem.
De bruger deres muskelledssans når de skal hælde drikkelses
op i deres kop.
Natur, udeliv og science:
Nogle dage vælger børnene at spise deres madpakker ude på
legepladsen med en voksen.
Nogen gange aftaler børnene, hvad de skal ud at lave efter
spisningen. F.eks. legerelationer eller andre ting.
Kultur, æstestik og fællesskab:
De får erfaringen med at vente til det er deres tur til spisning.
Børnene bliver placeret ved bordene blandt vuggestuebørn,
børnehavebørn og personale. De oplever forskellige
fællesskaber og madpakker.
Vuggestuebørnene skal først ind i spisecafe sammen med
første hold af børnehavebørn. Derefter kommer
børnehavebørnene på skift til at spise. Når der ikke er så
mange børn i spisecafe af gangen forventer vi, at der bliver
mere ro til at spise madpakken for hvert enkelt barn. Der er
meget forskel på, hvor længe børnene er om at spise og være
i spisecafe. Nogle børn har alt for travlt med at spise, fordi de
skal ud at lege. Vi prøver at få de børn som har travlt til at
sidde længere tid ved bordet og nyde deres mad og samværet
med andre i stedet for at skynde sig. Vi kan snakke med
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Viden og handlemåder
● Hvilken faglig viden og særlige
handlemåder vil du/I bringe i spil i
forbindelse med miniprojektet?

børnene om hvad de har med i madkassen og at det er vigtigt,
at de spiser deres mad og får noget at drikke. Så får de mere
energi til at komme ud og lege. Vi forventer, at erfare der ikke
er så meget uro/støj, da der hele tiden er en voksen ved
bordet, som kan hjælpe dem.
Vi afbryder ikke børnenes leg og de får lov til at lege færdig
inden de skal i spisecafe.
De bliver sendt ind i spisecafe efterhånden som der bliver
plads ved bordene og derfor er der løbende udskiftning ved
bordene af både børn og voksne. Børnene skal ikke sidde ved
bordet og vente på at alle ved bordet er færdige med at spise.
Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel og
læring og med i arbejdet med den pædagogiske læreplan.
Elementer i det fælles pædagogiske grundlag.
Sammenhænge:
Vi vil støtte børnenes sociale kompetencer, evner og
nysgerrighed til nyt.
Barnesyn:
Børnene får øje på nye muligheder af mad til madpakken og
ting som skal prøves af. De får lyst til det når de ser andre
børn gøre det. De får øje på andre børn i spisecafe, som de
får lyst til at lege med.
Dannelse og børneperspektiv:
Alle børn skal høres, da det kan være starten på en
dannelsesproces og udvikling.
Vi giver os tid til at høre børnene. Vi har meget nærvær ved
bordet og vi øver meget sprog.
Leg:
Er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og
udvikling. Børnene ser og oplever, hvordan de andre børn
spiser og snakker både med børn og voksen. De bliver mere
nysgerrige og får mere selvværd.
Læring:
Vi har en fast rutine inden vi går i spisecafe. De går på toilet
og vasker hænder. En voksen henter madpakker sammen med
nogle børn. Børnene bliver kaldt ind når det bliver deres tur og
de laver en motorisk øvelse inden de går i spisecafe.
Børnene lærer at sidde ved bordet og hjælpe hinanden under
spisningen eks. når nogle spørger efter krus, vand og mælk.
Sproget bliver dermed øvet gennem forskellige ord, sproglyde
og de lærer også, hvordan vi er overfor hinanden.
Børnefællesskaber:
Dannelse og læring sker i børnefællesskaber. Alle børn skal
gerne være med i legerelationer på den ene eller anden måde.
Pædagogisk læringsmiljø:
Personalet skaber rammer og læringsmiljø så børnene oplever
nærhed, trivsel, læring, udvikling og relationer.
Forældresamarbejde:
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Det er vigtigt, at der er et godt forældresamarbejde, hvor de
husker at give børnene sunde madpakker med hver dag. Vi
snakker med forældrene, hvis vi oplever der skal ændres på
madpakken eks. Barnet vil gerne have andre ting med i
madpakken. Vi snakker også med forældrene eller skriver en
seddel, hvis vi oplever barnet har for lidt mad med.
Børn i udsatte positioner:
Der skal være plads til alle børn også de børn i udsatte
positioner.

Plan for miniprojektet
Lav en plan for, hvordan miniprojektet
helt konkret skal foregå, herunder:
● Hvordan vil I dokumentere
sammenhængen mellem det
læringsmiljø I etablerer og
børnenes trivsel, læring, udvikling
og dannelse?
● Hvad skal være i fokus for
dokumentationen?

Personalet observerer/ holder øje med børnenes trivsel og
udvikling m.m.
Ved hjælp af nogle små interview af børnenes oplevelser af at
være i spisecafe.
Billeder af børnene i spisecafe, hvor vi kan se, hvordan
børnene trives.

Tidsramme
● Hvor, hvornår og hvor længe skal
miniprojektet finde sted?
● Hvor og hvornår evaluerer I?

Projektet finder sted i Fællesrummet i Myretuen hver dag ved
frokosttid ca. 10.30, men projektet skal løbe over 14.dage.

EVALUERING EFTER
GENNEMFØRELSE

EVALUERING EFTER GENNNEMFØRELSE AF
MINIPROJEKT

Vi evaluerer til personalemøde efter perioden, hvor projektet
finder sted.

Refleksion over praksis
● Hvilke nye sanselige erfaringer om
samarbejde mellem børn og
pædagogisk personale har
miniprojektet givet dig/jer?
● Hvilke nye erfaringer har I hver især
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●

●

fået om egne måder at reagere og
handle på i konkrete situationer i
pædagogisk praksis?
Hvilke nye forståelser om udvikling
af læringsmiljøet har miniprojektet
givet anledning til?
Hvilken viden og hvilke
handlemåder er du/I blevet
nysgerrige på, at arbejde videre
med?

Læringsblomsten – Sammenhæng
mellem læringsmiljøet og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse
● Se jeres dokumentation igennem
og beskriv:
● hvor ser du/I, at det
læringsmiljø I har etableret, har
påvirket børnene?
● hvordan har det påvirket
børnene?
Opfølgning
● Hvordan, hvornår og med hvem vil
du/I følge op?

Videndeling
● Hvordan vil du/I dele viden med
kollegaer, leder og
samarbejdspartnere i øvrigt?

Øvrige tanker og forståelser
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Et miniprojekt er en handling eller et forløb, som sættes i gang af en eller flere pædagoger, med henblik på
at realisere det pædagogiske grundlag og mål i den styrkede pædagogiske læreplan
Miniprojektansvarlig
Udviklingsfokus
● Hvad er du/I nysgerrige på at
undersøge og afprøve ift. det
pædagogiske grundlag og
læringsmiljøet?

Miniprojektets fokus
● Hvad handler dit/jeres miniprojekt
om?
● Hvilke elementer i læringsmiljøet
skal miniprojektet bidrage til at
udvikle (børnekultur, rutiner,
vokseninitierede aktiviteter – leg og
fællesskaber)?

Lena Jørgensen
Fælles ture i skoven
Hvad sker der i en børnegruppe når de kommer i skoven.
Hvad syntes børn i aldersgruppen 0,10 til 2,11 år er
spændende i skoven?
Styrkes det sociale sammenværd?
Husker de hvad de ser/lære i skoven?

Når børn tager i skoven, vil det styrke:
- Socialt samvær
- Personlig udvikling
- Viden om naturen
- Læren om at gå ved barnevogn
- Både voksen og børneinitieret aktivitet

Projektdeltagere
● Hvilke børn, medarbejdere, ledere,
forældre mv. deltager i
miniprojektet?

Det planlægges til den enkelte tur hvilke børn og voksne der
deltager.
Forældrene informeres inden turen om, barnet skal være i
huset på et bestemt tidspunkt.
Efterfølgende ligges skrives der på opslagstavlen om turen og
der ligges evt. billeder fra turen ud på skoleintra.

Læringsblomsten - Børneperspektiver
(Temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I, at
barnet/børnene vil opleve, erfare
og lære, ved at være med i
miniprojektet?

Jeg forventer at børnene lære:
-

Alsidig personlig udvikling
Barnet lære at det jeg selv finder interessant, også kan
være interessant for andre. Der er højt til ”loftet” og
god plads i en skov, så jeg kan være der både fysisk og
verbalt.
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-

-

-

-

-

Læringsblomsten - Professionelt
perspektiv
(Det pædagogiske grundlag samt
temaer og mål i Læringsblomsten)
● Hvad forventer du/I at opleve,
erfare og lære gennem
miniprojektet?

-

-

-

-

Viden og handlemåder
● Hvilken faglig viden og særlige
handlemåder vil du/I bringe i spil i

Social udvikling
Børnene lære at være på tur i et fællesskab hvor man
skal vente på hinanden og de får øjnene op for hvad
der interessere andre børn som også kunne
interessere dem selv.
Kommunikation og sprog.
Børnene kommunikerer indbyrdes om hvad de finder i
skoven og modtager også beskeder fra en voksen om
evt. ting i naturen og i at vente på hinanden.
Krop, sanser og bevægelse.
Børnene lære at gå hen til skoven ved siden af
barnevognen, hvor de skal holde fast med den ene
hånd og koncentrere sig om ikke at gå ind foran
vognen og om ikke at falde.
Børnene bruger deres krop og balance når de
bevæger sig rundt i skoven. Der er kuperet teran,
væltede træer og skråninger at kravle på. Der samles
grene, blade, blomster og forskellige dyr som bliver
undersøgt.
Natur, udeliv og science.
Børnene tilegner sig en viden om naturen, enten ved
at en voksen informerer om naturen eller ved at de
selv udforsker den.
Kultur, æstetik og fællesskab.
Vi har en kultur med at gå med en barnevogn, som
børnene holder fast i indtil vi er nået hen til skoven.
Der er også regler i skove, som skal overholdes, bl.a.
færdes man på stierne grene må ikke brækkes af
træerne og der må ikke smides affald i skoven.
Jeg forventer at børnene finder det interessant at
udforske skoven og at det vil skabe gode
samtaleemner. Både emner som de voksne vælger,
men også emner som børnene vælger.
Jeg vil selv have et emne/intention om hvad skovturen
skal handle om, men være meget åben overfor hvad
der fanger børnenes interesse.
Jeg forventer at børnene lære at gå ved siden af en
barnevogn.
Jeg forventer at børnene får styrket deres sociale og
personlige egenskaber. Og motoriske og sproglige
egenskaber.
At børnene får et kendskab til hvordan man færdes i
en skov og få styrket deres naturlige interesse for
skoven.

Da det er en alders gruppe på omkring de 2 år, vil mit
udgangspunkt være at børnene syntes at det er interessant at
komme i skoven.
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forbindelse med miniprojektet?

Det vil jeg styrke ved at tage fat i hvad børnene syntes er
interessant. Jeg vil slippe kaosangsten og acceptere at de
planer jeg evt. har lavet for hvad der skal ske på turen, måske
ikke opfyldes, da børnenes interesse er et andet sted.
Jeg vil også have fokus på motorik. F.eks. Hvordan bevæger
man sig i en skov, når man stadig er ved at få styr på sin
kropsmotorik og hvordan brugers pincet grebet, når de små
biller skal samles op.

Plan for miniprojektet
Lav en plan for, hvordan miniprojektet
helt konkret skal foregå, herunder:
● Hvordan vil I dokumentere
sammenhængen mellem det
læringsmiljø I etablerer og
børnenes trivsel, læring, udvikling
og dannelse?
● Hvad skal være i fokus for
dokumentationen?

Jeg har en fokusgruppe på 4 børn i alderen omkring de 2 år.
Dem vil jeg tage med på en gåtur til lokalområdets skov.
Her vil det være samtalerne med børnene der er i fokus, så
børnenes sprog styrkes og så fokus på motorik.
Jeg vil gentage turen så det bliver genkendeligt for børnene
både, selve turen hen til skove og de ting vi snakker om i
skoven.
Jeg vil dokumentere det ved at
- Tage billeder.
- Hjælpe børnene med at genfortælle hvad de
har set/lavet.
- Skrive på vuggestuens opslagstavle

Tidsramme
● Hvor, hvornår og hvor længe skal
miniprojektet finde sted?
● Hvor og hvornår evaluerer I?

EVALUERING EFTER
GENNEMFØRELSE

Projektet kan laves lige når det passer institutionen.
Oftest er det ved årstidernes skiften, hvor det er meget
tydeligt den forandring der sker i skoven.
Projektet evalueres på et stuemøde.

EVALUERING EFTER GENNNEMFØRELSE AF
MINIPROJEKT

Refleksion over praksis
● Hvilke nye sanselige erfaringer om
samarbejde mellem børn og
pædagogisk personale har
miniprojektet givet dig/jer?
● Hvilke nye erfaringer har I hver især
fået om egne måder at reagere og
handle på i konkrete situationer i
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●

●

pædagogisk praksis?
Hvilke nye forståelser om udvikling
af læringsmiljøet har miniprojektet
givet anledning til?
Hvilken viden og hvilke
handlemåder er du/I blevet
nysgerrige på, at arbejde videre
med?

Læringsblomsten – Sammenhæng
mellem læringsmiljøet og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse
● Se jeres dokumentation igennem
og beskriv:
● hvor ser du/I, at det
læringsmiljø I har etableret, har
påvirket børnene?
● hvordan har det påvirket
børnene?
Opfølgning
● Hvordan, hvornår og med hvem vil
du/I følge op?

Videndeling
● Hvordan vil du/I dele viden med
kollegaer, leder og
samarbejdspartnere i øvrigt?

Øvrige tanker og forståelser

4

