
 
 

 

I Børnehuset Ahornvej går vi smalt og dybt med Sprog og 
kommunikation. 

Vores arbejde står på værdier som:  

 Tryghed. Vi arbejder for at sikre at den gode relation er karakteriseret af nærvær, 
imødekommenhed og anerkendelse. 

 Ligeværdighed. Vi anerkender at børn og voksne reagerer forskelligt, og alle følelser 
tages alvorligt.  

 Tillid. Vi tror på alle børn og forældres gode intentioner, og gør os umage med at finde ud 
af hvad der virker, for at nå til et fælles mål. 

Og vi har antagelser om at: 

 Tidlig indsats virker. 

 Hver familie har brug for noget forskelligt, og vi samarbejder herefter. 
 Børns udviklingsmuligheder afhænger af vores evne til at etablere de rette læringsmiljøer. 

Derfor arbejder vi med at udvikle læringsmiljøer, hvor vi tager udgangspunkt i barnets interesser, 
viden og udvikling potentiale, med et særligt fokus på sprog og kommunikation. 

Med henblik på at opnå at alle børn får et så nuanceret sprog som muligt. Vi ved, at dette er 
afgørende for børns udvikling og dannelse, samt evnen til empati. Netop fordi sproget giver barnet 
mulighed for at udtrykke sig om viden, tanker, følelser og behov.  

Vores udviklingsfelt er blevet til på baggrund af data om: 

 Vi kan se at en del af de børn der bliver testet i 3 års vurderingen, scorer forholdsvist lavt. 
 Mange børn i børnehaven har sproglige udfordringer. 
 Flere børn i storegruppen har brug for individuel guidning, til at forstå og udføre en opgave. 

Vores hypotese om sammenhængen mellem tiltag i det pædagogiske læringsmiljø og ændringer i 
børnenes udbytte kan beskrives som, at vi voksne gør os umage for at udfordre det enkelte barn, 
lige netop tilpas, så det enkelte barns sproglige mestring løftes. 

Med henblik på at opnå, at forbedre vores indsats:   

 Sådan at alle børn får bedre muligheder for at udvikle sig sprogligt. 
 Sådan at alle børn får højnet deres deltagelsesmuligheder. 
 Sådan at børn i højere grad kan honorere alderssvarende krav.  

 

I vores løbende arbejde med evaluering, kigger vi efter tegn på om der sker det, vi forventede eller 
om der sker noget andet. 

 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/123490/7486341a9448e335b7a99d89f7db5f08/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123490/7486341a9448e335b7a99d89f7db5f08/DA


 
 

Børnene har taget kerner ud af 
cherrytomater, sået dem i potter, og 
fulgt processen til lækre søde 
tomater 

 

Vi har valgt et overordnet emne, nemlig Skovens dyr, planter og insekter, og herigennem vil 
læringsmiljøerne bære præg af alt fra: Hvad spiser bænkebidere? Til hvad kan man spise fra 
naturen?   

 

Figur 1Billede af børn der undersøger jorden i en plantekasse 

 

 

Figur 2 Billede af børn der har sået sherrytomater og følger udviklingen 

 

Læringsmiljøerne tager især udgangspunkt arbejdet med børn i mindre grupper. Det kan være små 
grupper med børn der interesserer sig for det samme, har det samme behov for særlige 
udfordringer, aldersopdelte grupper eller store gruppe, for børn der snart skal videre til Mini-sfo og 
skole. Selvfølgelig hører alle også til på deres stue, og vekselvirkningen mellem at være i et større 
børnefællesskab, og i en lille gruppe, ser vi som befordrende for udvikling.  

Vi bruger naturen omkring os, legepladsen og nærmiljøet. 

 

Hvad sker der i jorden, hvem kan bo 
der? Hvad kan gro og hvordan? 



 
 

 

 

Figur 3 Billede af børn ved bålpladsen 

I læselegsgrupper, trænes både udtale, forståelse, hukommelse og kreativitet.  

Vi kigger efter: 

 Børnenes engagement og interesse for læringsmiljøet. Dvs. de aktiviteter der sættes i 
gang, de materialer der præsenteres, de snakke der er, både mellem børn og voksne, men 
også mellem børn. Hvilke lege giver det inspiration til, og hvordan kommunikeres der i 
legen? 

 Genkendeligheden ved sange, højtlæsning, lege og rutiner. Ser vi en udvikling i sproget, 
både det verbale og det nonverbale? 

Måden vi dokumenterer på: 

 Vi laver ”læringshistorier” over forskellige prøvehandlinger/forløb. Vi dokumenterer med 
tanker om, hvad målet med indholdet var, hvad skete der, hvad synes børnene, at der 
skete, og hvad har vi erfaret og hvad giver inspiration til nyt. Disse laves som plancher med 
tekst og billeder, der så vil hænge i vores gangarealer, til inspiration og stof til samtaler hos 
både børn og voksne.  

Vores særlige fokus på sprog og kommunikation, har vi frem til august 2021. 

 

Bålpladsen bruges flittigt, hele året. 


