
 
 

 

Den ny styrkede læreplan i Halsnæs Kommune  
I Halsnæs Kommune er den ny styrkede læreplan den lokale læreplan, og vores fælles 
kerneopgave i dagtilbud er alle børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.  

Alle dagtilbud arbejder hele tiden med afsæt i den ny styrkede læreplan.  

Hvert enkelt dagtilbud har udvalgt aktuelle udviklingsfelter inden for læreplanen på baggrund af 
lokale data og analyser.  

Det betyder, at det enkelte Børnehus ”løfter læreplanen”, der hvor netop deres børnegruppe og 
medarbejdergruppe kalder på noget særligt. Læreplanen implementeres på den måde ”smalt og 
dybt” i en lang, løbende forbedringsproces.  

Det er dette løft, som dagtilbud i Halsnæs offentliggør som den lokale læreplan.  

Læreplanen er igangsat som det løbende kvalitetsudviklingsarbejde, som er intentionen bag den 
ny styrkede læreplan; alle dagtilbud skal gøre en positiv forskel for det enkelte barns 
udviklingsmuligheder.  

Den nationale ny styrkede læreplan kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets digitale 
læringsportal  

Den lokale læreplan i Frederiksværk Børnehus 
I Frederiksværk Børnehus går vi smalt og dybt med Barnesyn og Kommunikation og sprog. 
Vores overordnede fokus er LEG; det betyder at vi anerkender, at legen har værdi i sig selv og skal 
være en gennemgående del af børnenes hverdag hos os. 

Vores arbejde står på værdier som: 

 I vores børnehus leger vi med hinanden 
 I vores børnehus passer vi på hinanden 

 I vores børnehus har vi det sjovt med hinanden 
 I vores børnehus har alle børn ret til at være en del af et fællesskab 

 

og antagelser om: 

 At børn gør det så godt som de kan 
 At børn udvikler sig bedst i positive relationer 
 At børn har ret til at være børn og til at udvikle sig forskelligt 

 
Derfor arbejder vi med at forbedre vores læringsmiljøer, så de understøtter børnenes 
deltagelsesmuligheder, deres spontane nysgerrighed og deres naturlige lyst til leg. Vi ved at legen 
har stor betydning for udvikling af børns følelsesmæssige, sociale og kommunikative kompetencer. 
Derfor har vi også fokus på børnenes sprog og kommunikative kompetencer og i særdeleshed på 
at løfte deres sproglige niveau, så deres legeudvikling understøttes. 

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/123502/7ae32e7d85e6426ca68ad3cb5a1b5983/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123502/7ae32e7d85e6426ca68ad3cb5a1b5983/DA


 
 

Med henblik på at opnå følgende i forhold til kerneopgaven: 

 At alle børn udvikler sprog, der bidrager til at børnene kan forstå sig selv, hinanden og 
deres omverden 

 At alle børn opnår GODE erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og 
ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber 

 Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab og føle sig set og forstået. 

Vores udviklingsfelt er blevet til på baggrund af blandt andet overordnet data om sociodemografisk 
profil for børnehuset, sprogtests, antal indstillinger og indstillingsårsager, refleksioner over og 
analyser af læringsmiljøerne i huset i forbindelse med uddannelsen af Faglige fyrtårne. 

Vores hypotese om sammenhængen mellem de tiltag vi sætter i gang i det pædagogiske 
læringsmiljø og ændringer i børnenes udbytte er, at når børn bliver mødt med positive 
forventninger, får tilbudt spændende aktiviteter og bliver set og forstået ud fra netop deres 
udviklingsniveau, så vil de udvikle mere lyst og mod til at sætte sig selv i spil og samspil med 
andre. 

NUSSA 
I en af vores børnehavegrupper arbejder de med at styrke børnenes legeudvikling gennem 
NUSSA-lege. Gennem hensigtsmæssig leg styret af voksne kan børnene finde ro og tryghed til at 
begynde at indgå i mere afstemte samspil med andre, og de får på en sjov og legende måde 
udviklet deres lege- og kommunikative kompetencer. 
NUSSA systematiserer og organiserer en legebaseret indsats, der gør det muligt for børnene at 
udvikle sig følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt i samspil med hinanden. 

Eksempel fra den pædagogiske praksis i børnehaven: 
  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆSELEG: 
Læseleg er en metode, der arbejder 
med børns sprog gennem dialogisk 
læsning. Læseleg giver samtidig 
børn gode oplevelser med sprog, da 
den samme bog læses højt for en 
mindre gruppe børn flere gange 
inden for en uge, med en stigende 
involvering fra børnene. I 
efterfølgende kreative aktiviteter 
med udgangspunkt i bogens 
historie får børnene lov til gennem 
oplevelser og aktive handlinger, at 
få bogens handling og ord endnu 
mere ind under huden. 
På den måde får børnene appetit på 
sprog og samtidig bliver de bedre til 
at udtrykke sig. med deres egne ord 
og til at indgå i fællesskabet. 

 

I en af børnehavens 
”Læselegsgrupper” har de læst og 
arbejdet med bogen “Mimbo 
Jimbo har det sjovt” af Jakob 
Martin Strid.  
I historien kører Mimbo Jimbo 
med sin selvbyggede racerbil 
gennem mudder og 
læseleggruppens børn 
eksperimenterede efterfølgende 
med mudder på legepladsen. 

 



 
 

 

 

 

 

BABBLARNE: 
Små tøjfigurer, legetøj og bøger der 
er udviklet efter Karlstads-
modellen og hjælper børnene med 
at træne sprogets første lyde, mens 
de lærer navnet på de sjove figurer. 
Figurerne taler deres eget sprog, 
som er bygget op efter deres navne: 
Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi 
og Doddo, der alle er grundlyde og 
nogle af de letteste lyde for barnet 
at starte med at lære at sige.  
Sprogarbejdet bygger på 
antagelsen, at sproget udvikles 
bedst i samspil med andre 
mennesker, som er gode 
samtalepartnere og sproglige 
rollemodeller. 
 

I en af vuggestuegrupperne 
inddrages Babblarne både i deres 
samlinger, men også i deres 
kreative aktiviteter. På den måde 
kan børnene både se, føle og høre 
de samme grundlyde igennem flere 
af dagens aktiviteter. I øjeblikket 
laves der fastelavnspynt med 
Babblarne som får limet øjne og 
tegnet mund på i et samarbejde 
mellem barn og voksen. 
Der er billeder og bamser 
tilgængelige for børnene, så de 
også selv kan initiere leg med 
lydene. Både for sig selv, men også 
med andre. 



 
 

 

 

 

Vi kigger efter om børnene udvikler nye legekompetencer, får mere sprog som de bruger aktivt i 
lege, bliver tydeligere i deres kommunikation og kan tage deres nye kompetencer med på tværs af 
de læringsmiljøer de begår sig i igennem dagen.  
Vi vil gerne inddrage børnenes perspektiver i evalueringen og vil derfor indsamle data så som 
børneinterviews og børns billede dokumentation. 

Vi bruger tre former for evalueringsskemaer, hvor vi systematisk indsamler og reflekterer over 
børnenes udbytte af de igangsatte aktiviteter og aktioner og for at få implementeret de tiltag, der 
har skabt en forbedring af vores læringsmiljøer. 


