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Kære læser,

Velkommen til Bulderby. I dette dokument kan du læse om Børnehuset Bulderbys pædagogiske læreplaner, og 
blive klogere på hvordan vi har valgt at tilrettelægge vores pædagogiske praksis.

Børnehuset Bulderby er en del af Dagtilbud Ellekær. Dagtilbuddet har en overordnet læreplan med ens mål for 
dagtilbuddets afdelinger, hvor de enkelte afdelinger har frihed til selv at beskrive hvordan de mere detaljeret 
arbejder med de overordnede mål. Det kan du læse meget mere om på de kommende sider, hvor vi også 
beskriver, hvordan vi tænker de seks læreplanstemaer ind i vores daglige praksis.

Læreplanstemaerne giver eksempler på hvordan vi arbejder og tænker, men de er ikke styrende for vores 
praksis, og vi tager os frihed til at afvige fra dem. Vi bruger vores læreplaner til, ca. 1 gang om året at kigge på 
om vi når det vi gerne vil, og om vi gør det vi gerne vil.

De seks læreplanstemaer omhandler “Krop & Bevægelse”, “Natur og Naturfænomener”, “Personlig udvikling”, 
“Kulturelle udtryksformer”, “Sociale kompetencer”, samt “Sprog og sprogstimulering”. Mange af emnerne 
overlapper hinanden på kryds og tværs  - men vi har her forsøgt at skille dem fra hinanden.

Vi dokumenterer vores arbejde primært med billeder, plancher og opslag på tavlerne på stuerne, via billeder, 
små film og historier på vores hjemmeside og ved praksisfortællinger, som er små hverdaghistorier fra livet i 
Bulderby.

Hver andet år fremlægger vi vores dokumentation - det kan ske som et oplæg på et forældremøde, en film 
eller via plancher.

I Bulderby har vi taget navn efter Astrid Lindgrens bøger af samme navn, og det er ikke bare en tilfældighed. 
Den verden som er i Bulderby, hvor legen er i centrum, hvor der er plads til eksperimenter, de gode nære 
oplevelser sammen med betydningsfulde voksne fylder meget i Bulderby og netop en verden, hvor 
barndommen får lov til at have værdi i sig selv, er en verden vi gerne vil skabe i vores Bulderby.

God læsning, 

Mange hilsner fra Alle os i Bulderby.
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Værdigrundlag

Fra fødslen har barnet en spirende følelse af sig selv, som udvikles hele livet igennem. Barnet er socialt, 
kreativt, kærligt og aktivt, hvis det får lov til at være det. Uden venskabet og kærligheden kan barnet ikke 
blive og forblive helt, følende og levende.

Vores grundlæggende menneskesyn, tanker og værdier udspringer fra en humanistisk tankegang om, at alle 
mennesker er lige meget værd og har lige stor betydning for fællesskabet. Vi er medskabere af vores eget liv. 
Ingen er mere end andre, og ingen er noget uden andre. Barndommen har stor værdi i sig selv, og ikke kun som 
noget der skal forberede barnet til fremtiden – barnet er således ikke en ufuldendt voksen, men noget i kraft af 
sig selv. Vi mener også at børnene skal lære i de sammenhænge de befinder sig i. Man kan f.eks. ikke lære at gå 
i skole, før man kommer i skole.

Barnet har behov for og krav på omsorg og kærlighed. Barnet har behov for at blive respekteret, anerkendt, 
set, lyttet til og taget alvorligt. Barnet har krav på nære og tætte relationer til personalet, der på en empatisk 
og indlevende måde drager omsorg for barnets trivsel og læring. Vi respekterer og dyrker forskelligheder, og 
derfor tager vi individuelle hensyn og behandler børn forskelligt - sådan at alle børn får samme mulighed for at 
opnå en sund udvikling. 

I det daglige betyder det at vi:

- giver børnene den tryghed og omsorg som gør, at de tør tage del i den verden de er en del af
- giver børnene mulighed for at dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser 
- prioriterer legen og skaber frirum 
- giver børnene oplevelser, der stimulerer deres trang til at eksperimentere og udforske   
- respekterer barnets ret til en barndom  
- tager hensyn til børnenes forskellige personligheder og udviklingstrin 
- yder en høj grad af omsorg for barnet, både følelsesmæssigt og praktisk  
- giver børnene mulighed for at skabe tætte relationer og venskaber på tværs af stuerne 
- tilbyder børnene spændende, inspirerende og gode fysiske omgivelser, der giver mulighed for  
  både fysisk udfoldelse, fælles aktiviteter, leg i mindre grupper og muligheden for at være sig selv  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Legen er i centrum  

Grundlaget for læring skabes gennem leg. Legen er med til at gøre barnet harmonisk, socialt og 
eksperimenterende. Den ubrugte verden er mulighedernes verden. Den er til for at blive erobret og det er 
vores opgave at give mulighed for denne erobring.  Vi ser det som vores opgave, gennem legen, at styrke 
børnenes tro på eget værd, og give dem en oplevelse af at kunne handle i et fællesskab. 
Læring sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at vi, det pædagogiske personale, skaber eller 
understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. 

En stor del af børnenes verden er leg, fordi: 

- Børn leger sig glade 
- Leg gør barnet socialt  
- Leg udvikler motorik 
- Leg er en psykisk stabilisator 
- Leg udvikler sprog og kommunikation  
- Leg er samarbejde 
- Leg er at bruge egen tid 
- Leg udvikler kreativitet  
- Leg udvikler organisationsevne 
- Leg udvikler forståelse for andre og en selv

Det at blive god til at lege, er således uhyre kompetencegivende såvel socialt, følelsesmæssigt som 
intellektuelt. I forhold til skolestart er det en solid ballast at have færdigheder med sig, til at kunne arbejde 
både selvstændigt og i en gruppe. Her i institutionen kan børnene få lov til at udvikle disse færdigheder i eget 
tempo og være medbestemmende i trygge rammer med støtte fra personalet. 

Børns læring knytter sig altid til kroppen. Barnet er til stede i verden med kroppen, og det er igennem kroppen, 
at barnet bliver bevidst om sig selv og erkender sig selv og sin omverden – at blive social og empatisk. Når 
barnet lærer – begriber verden på nye måder, finder nye måder at agere og bliver en person i relation til den 
verden, det er en del af – så indebærer det samtidig, at den voksne må begribe og handle i forhold til barnet på 
nye måder.
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Vores tanker om krop & bevægelse

I takt med den stigende samfundsmæssige opmærksomhed omkring krop og bevægelse, sund kost 
og sansemotorisk stimuli, anser vi det som et særligt ansvar, at bidrage til at børnene opnår en større 
kropslig bevidsthed.Ved at få viden og indsigt i hvordan kroppen fungerer, dens styrke, muligheder og hvad 
den betyder for sundhed og velværd, får børnene også mulighed for at få indsigt i sig selv og andre mennesker.

Vi har alle en krop, som er vigtig at holde i gang, kende, styrke og udvikle – og ikke mindst være glad 
for. Det er kroppen der er fundamentet i mennesket. Krop og bevægelse er ikke kun fysiologisk, men 
også en sanselig verden. Bevægelse baner vej for at udforske, afprøve, nyde og forstå kroppen.
For at sikre at alle deltager i bevægelseaktiviteter, veksler vi mellem at lave aldersbestemte aktivite-
ter, fælles-aktiviteter og kønsopdelte aktiviter.

Kroppen skal udfordres gennem mangeartede aktiviteter, stille og rolige aktiviter, vilde aktiviteter og farlige 
aktiviteter - vi vil give børnene retten til blå mærker tilbage, for kun ved at udfordre og lære kroppens grænser, 
får børnene en samlet forståelse for vigtigheden af at vedligeholde og passe på kroppen.

Vi spiser sundt og vi spiser sammen. God solid økologisk mad, som vi laver i huset,  er med til at give kroppen 
det brændstof den brug for, for at være i aktivitet.

Vi vil gerne at børnene lærer at:
- kende deres krop 
- spise sund mad
- bevæge sig på alle mulige måder 
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Handleplan for krop og bevægelse

Mål Handleplan Successkriterier Dokumentation Evaluering

Børnene skal have oplevelser 
med motorik

Vi laver sange-lege At børnene selv tager 
initiativ til at lave sanglege - 
selv synger

Video og billeder På stue - og p-møder og i 
forældresamtaler

Børnene skal udfordres 
motorisk

Vi går på legepladsen. De 
voksne opfordre og støtter

At børnene skal øve sig i at 
gå op og ned af skråninger, 
kører scooter og balancere 

Video og billeder På stue - og p-møder og i 
forældresamtaler

At have fokus på “krop og 
bevægelse”

Vi holder en gang årlig 
motorikuge - “rend, hop og 
slap af” - og slutter evt. af 
med en tur i motorikhallen

At børnene udvikler nye 
måder at bruge kroppen på, 
og at de oplever glæden ved 
at bruge kroppen.

Video og billeder, ugebrev - 
fortællinger om ugens forløb

På p-møder

At lære om sund kost Smage på forskellige mad og 
snakke om, hvad der er 
sundt. Vi spiser sammen, og 
laver mad sammen i 
køkkenet

At børnene smager på maden 
af sig selv og ikke vælger fra 
på forhånd. At børnene har 
en bevidsthed om sundhed 
og god kost, og udviklinger 
nysgerrighed overfor nye 
madvarer.

Madplan video/billeder og 
uge brev

på stue - og p-møder og i 
forældresamtaler, og 
køkkenmøder

At børnene tør udfordre sig 
selv og overskride grænser

At børnene må bruge 
institutions interiør til fysiske 
udfordringer. Personalet skal 
lære at tingene ikke altid skal 
bruges, som de var tiltænkt.

At børnene tør udfordre sig 
selv på deres eget niveau, og 
afprøve grænser i forhold til 
motorik, og psykisk og 
mental robusthed

Praksisfortrællinger, billeder 
og film

På stue - og p-møder og i 
forældresamtaler
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Vores tanker om natur og naturfænomener

Udgangspunktet for at forstå verden, kræver også en forståelse af den natur, vi lever i og har ansvar for. 
For at kunne lære skal nysgerrigheden være til stede – og naturen er et enestående sted at få vakt 
opmærksomheden og pirret nysgerrigheden. Det er vigtigt at børn får naturoplevelser sammen med 
engagerede voksne, og at de lærer naturen at kende med alle sanser, samt oplever naturen som en 
kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.

Det er vigtigt at børnene får en forståelse for naturens betydning for os, og for vigtigheden af at be-
handle natur og dyr på en ordentlig måde.

Natur og naturfænomener har stor betydning for os i Bulderby, og vi har indrettet os efter at have et 
inde og udeliv, der skaber mulighed for naturoplevelser, der kan være med til at børnene aktivt kan 
bruge deres sanser.

Vi har køkkenhave og drivhus, som børnene hjælper med at passe - herigennem ønsker vi at give børnene en 
forståelse for hvor maden kommer fra, hvordan man planter, sår og høster og hvordan man så tilbereder 
råvarerne efterfølgende.

Vi vil gerne at børnene lærer at:
- Være gode mod dyr
- Kender forskel på årstider
- kender forskel på planter i naturen
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Handleplan for natur og naturfænomener

Mål Handleplan Successkriterier Dokumentation Evaluering

At børnene oplever hvordan 
ting gror - fra jord til bord

Vi sår karse, tomater 
blomster og lignende på 
stuerne. Børnene er med til 
at passe drivhus og 
køkkenhave

At børnene bliver nysgerrige 
på naturen - måske begynder 
de selv at plante ting, og at 
de har en forståelse for hvor 
maden kommer  - haver til 
maver

Billeder - at få sin egen karse 
med hjem

Stue og p-møder

At opleve årets gang At være ude i alt slags vejr. 
Hoppe i vandpytter, kælke, 
lege vandkamp og finde 
kastanjer 

At børnene gerne vil ud. At 
de får ord, der beskriver 
årstiderne sol/regne varm/
kold osv.

Video/ billeder evt. udstilling 
af beskidt tøj

Stue og p-møder

At give børnene kendskab til 
de fire naturfænomener

Udeuger med vand, ild, luft 
og jord som tema

At skabe en bevidsthed of de 
enkelte naturfænomener

Observationer, fotos og 
billeder

I løbet af ugen samt stue-, p- 
og forældremøder

At have en alsidig legeplads At legepladsen indeholder 
sanseoplevelser fra naturen 
fx smage og dufte.

At børnene udforsker og 
indtager legepladsen 

At børnene indsamler 
naturkonkreter fra 
legepladsen, billeder, fotos og 
video

Daglig evalueringer på 
legepladsen i nuet
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Vores tanker om personlig udvikling

“Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” - citat: Pippi Langstrømpe

Børn har brug for at udfolde sig og afprøve deres potentialer. Muligheden for at forfølge små ideer, 
at skabe egne projekter og opleve, at de børn og voksne, de er sammen med i hverdagen, anerkender 
dem for deres indsats, styrker selvværdet. Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige 
følelser, der opstår i fællesskabet, for derigennem at få et nuanceret kendskab til sig selv og andre.

Samtidig med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, 
der er beskyttet af et fællesskab, skal de også lære at se og forstå sammenspillet og de konflikter, der 
kan opstå med andre - både børn og voksne. De skal både kunne mærke deres egne grænser – kunne 
sige til og fra – og på samme tid kunne indgå som en social del af et større fællesskab, der gør verden 
sjov og udfordrende at være i. 

Vi vil gerne at børnene lærer at:
- Sige deres mening
- Fortælle hvad de godt kan lide
- Fortælle hvad de har oplevet
- Blive dygtigere til det som de er gode til, og øver sig i det de ikke er så gode til.
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Handleplan for personlig udvikling

Mål Handleplan Successkriterier Dokumentation Evaluering

At hjælpe det enkelte barn at 
kende sine egne følelser - at 
blive sig selv

At vi som pædagogisk 
personale hjælper børnene til 
at sætte ord på deres følelser

At barnet lærer sine egne 
følelser at kende og kan 
sætte ord på dem. 

praksisfortællinger P-møder, stue-møder og 
forældresamtaler

At skabe venskaber blandt 
børnene

Vi støtter børnene i deres 
venskaber ved at skabe rum 
og plads. Vi opfordrer 
forældrene til at støtte op om 
venskaber og til at invitere 
forskellige børn fra stuerne 
hjem

At alle børn oplever at være 
en del af et venskab

Video og praksisfortællinger p-møder, stue-møder og 
forældresamtaler

At lære børnene at være en 
del af et større fælleskab

Vi laver aktiviteter og 
oplevelser for hele 
fællesskabet så som rollelege,  
fælles oplevelser og ture ud 
af huset

At kunne indordne sig i et 
fællesskab, at de kan lytte og 
kan modtage en 
aldersvarende kollektiv 
besked

Video og praksisfortællinger p-møder, stue-møder og 
forældresamtaler

At børnene oplever at de er 
medskaber af hverdagens 
aktiviteter 

At vi anerkeder børnenes 
initiativ og følger op på deres  
forslag

At de bliver ved med at 
udtrykke ønsker og behov og 
kan lære at acceptere hvis de 
får et nej

Praksisfortællinger p-møder, stue-møder og 
forældresamtaler

At lære at sige til og fra Hjælpe børnene med at sige 
ja og nej. Anerkende deres 
følelser og sætte ord på

At de med tiden formår at 
tackle konflikter selv

Praksisfortællinger p-møder, stue-møder og 
forældresamtaler

At børnene oplever at de har 
en historie at fortælle om sig 
selv

Opfordre forældrene til at 
fortælle små historier, så vi 
har stikord til at snakke med 
barnet

At de begynder at fortælle, 
og er glade og stolte over at 
fortælle

Praksisfortællinger, video Forældresnak
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Vores tanker om kulturelle udtryksformer og værdier

Kultur er et udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er igennem mødet med an-
dre og det anderledes, at vi bliver opmærksomme på vores eget kulturelle ståsted, og genkender vores egne 
kulturelle rødder. Gennem andres tilgange til verden kan vi spejle os, og blive klogere på det som opleves som 
anderledes.

Mødet med andre menneskers udtryk og kultur, og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst 
og kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af børns kulturelle udtryksformer, og skabe 
forståelse for kulturelle forskelligheder. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til 
selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. 
Det er en forudsætning for denne skabelsesproces, at børnene har mulighed, rum og tid til at 
udfolde sig på egne betingelser – både når det handler om pladskrævende,  støjende eller mere rolige 
aktiviteter.

Gennem mødet med andre udtryksformer – både kunstnerisk, kulturelt, og ved at stifte bekendtskab med 
andre måder at leve på og andre værdier – udvikles børnene til hele nysgerrige tolerante mennesker. De opnår 
forståelse for mangfoldighed, og for at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige.

VI vil gerne at børnene får:
- Viden om dansk kultur
- Viden om kunst og kreative processer
- Viden om andre kulturer og andre måder at leve på
- Kendskab til traditioner
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Handleplan for kulturelle udtryksformer

Mål Handleplan Successkriterier Dokumentation Evaluering

At skabe en anerkendende 
tilgang til kulturmødet og 
kultur forskelle

At vi som voksne viser 
interesse for børns kulturelle 
baggrund ved fx at dyrke 
skriftsprog og forældrenes 
kulturelle ophav

At børnene får et kendskab 
til forskellige former for 
kulturelle baggrunde

Tavler, alfabet , foto og 
globus

P-møder og sammen med 
børnene forældre samtale 
også i det mere u formelle 
rum

At gøre børnene aktive i og 
lade sig inspirere i forhold til 
selv at skabe kunst

At vi tager børnene med ud 
og oplever andre skabe kunst 
og viser dem kunst der er 
skabt

At børnene sanser og tager 
ideer med i deres lege fx 
cirkus

Billeder, video og ugebrev Stuerne imellem og samtale 
med børnene

At børnene selv får lyst til at 
udtrykke sig igennem 
kulturelle kunsteriske 
udtryksformer

Vi bygger videre på børnenes 
kreative ideer og skaber 
rummet til det - fx 
postkontor 

At børnene fra deres hverdag 
henter inspiration til at skabe 
deres egen kultur

Børnenes egne værker, 
udstilling i forundringsskab

P-møder og stue-møder

At give børnene oplevelser 
med udøvende kunst (musik 
og teater)

Tager til børneforestillinger 
og på museum 

At de imitere det de har 
oplevet fx klæder sig ud og 
synger

Video, billeder og plakater P-møder og stue-møder

Opleve årstidens forskellige 
traditioner

Fejre fx fastelavn, jul, påske 
og fødselsdage

At børnene har lyst til og 
mod på at deltage i 
arrangementerne

Video, billeder pynt og 
julegaver

Introducere børnene til 
forskellige musikgenrer

Spille musik for børnene i 
hverdagen, stille musik når 
de skal sove, klassisk når vi 
tegner og rytmisk musik til at 
danse og lege til

At børnene har kendskab til 
forskellige former for musik, 
og at de selv imiterer det de 
ser og høre

Praksisfortællinger, video og 
biller

P-møder og stue-møder
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Vores tanker om sociale kompetencer

Vi ser det som vores opgave, sammen med forældrene, at støtte børnene i at danne venskaber, således at de 
oplever glæden ved at være en del af et fællesskab, hvor de kan give og opnå anerkendelse, samt opleve 
betydning og styrke i fællesskabet. 

Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre 
mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig med at børnene også 
forstår, at andre har de samme behov. Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra. Det er 
vigtigt at kunne samarbejde med andre, uden at give køb på sin egen integritet. 

Børn skal kunne vise respekt, indlevelse og tolerance overfor andre. Vi anerkender barnets ret til at sige til og 
fra.

Vi ser det som vores opgave at vise barnet den mangfoldige verden - at der findes mennesker som er 
anderledes end en selv, og at der findes nogen som ser ud, opfører sig, lever og kommer fra andre forhold end 
barnet selv. Det tænker vi gør barnet tolerant og empatisk, og gør det klar til at møde verden. 

Vil vil gerne at børnene lærer at:
- Være en god kammerat
- Gøre en masse ting sammen med andre
- Være med til at bestemme, hvad der skal ske i Bulderby
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Handleplan for sociale kompetencer

Mål Handleplan Successkriterier Dokumentation Evaluering

At skabe rummelige børn At vi som voksne går foran 
som rollemodeller ved at 
have en god omgangstone og 
vise rummelighed og respekt 
overfor alle

At børnene er en del af og 
føler sig som en del af et 
fællesskab og tager del i 
Bulderby som helhed

Praksisfortællinger P-møder, stuemøde

At skabe et inkluderende 
fællesskab

At vi understøtter 
børnefællesskabet som 
voksne ved at vi støtter op 
om børnenes venskaber og 
det enkeltes barns krav på at 
være en del af et fællesskab

At alle børn er en del af et 
fællesskab og har mulighed 
for at danne venskab

Praksisfortællinger og 
forældresamtale

P-møder, stuemøde

At skabe et omsorgsfuldt og 
kærligt miljø

At vi går foran som voksne 
og viser omsorg når børnene 
bliver kede af det/viser 
glæde. At vi viser omsorg og 
giver kærlighed og omsorg til 
det enkelte barn.

At børnene er omsorgsfulde 
overfor hinanden ved at de 
trøste og finder en voksen til 
dem, der er kede af det.

Praksisfortællinger og 
forældresamtale

p-møder, stuemøde

Udvikle venskaber imellem 
børnene

Skabe rum og plads til at 
børnene kan udvikle lege og 
fællesskabet

At børnene får øje på 
hinanden og finder sammen i 
leg og samvær

Praksisfortællinger P-møder, stuemøde

At lære at udsætte egen 
behov for venskab og 
fælleskabet skyld

Lære at vente på tur, står i 
kø, være stille og lytte når 
andre taler

At børnene kan gå på 
kompromis, og afvige fra 
egen virkelighedsopfattelse

Praksisfortællinger, billeder P-møder, stuemøde
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Vores tanker om sprog og sprogstimulering

Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden, og en mulighed for at høste viden og erfaringer. 

Sproget er helt afgørende for, at barnet udvikler sig til et bevidst socialt individ, og at barnet udvikler et 
bevidst forhold til omverdenen, hvor barnet kan udtrykke sig og kommunikere med andre. Sprog skaber 
kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af en selv (identitet og 
selvopfattelse) og af andre. Det er derfor vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille 
spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fællesaktiviteter og projekter. 

Det er vigtigt at de voksne er bevidste om deres funktioner som rollemodeller, f.eks. skal vi være 
opmærksomme på vores eget sprogbrug, både når vi taler med børn, men også i samtaler personalet imellem. 

De voksne skal støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser, børnene har i hverdagen. Vi skal give 
børnene en udfordrende hverdag med oplevelser, der giver lyst til at bruge sproget. 

Den daglige sprogstimulering har indvirkning på sprogforståelsen og ordforrådet. Det sker dagligt gennem leg, 
højtlæsning, fortælling, lytte- og lydtræning fx med rim og remser, sange/musik og sang- lege. 

Vi er opmærksomme på, at alle børn udvikler deres sprog på en sådan måde, at de kan indgå i sociale 
sammenhænge. Det vil sige at vi samarbejder med talepædagoger og sprogvejledere om at yde hjælp til de 
børn, der måtte have behov for det. 

Alle har krav på at få respons på deres verbale og nonverbale ytringer, lige fra det lille barns pludren, til det 
større barns fortællinger om oplevelser i weekenden. 
 
Vi vil gerne at børnene lærer at : 
- Sætte ord på tanker
- Blive gode til at tale, fortælle og tegne
- Ser på og leger med bogstaver
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Handleplan for sprog og sprogstimulering

Mål Handleplan Successkriterier Dokumentation Evaluering

Øve de grundlæggende regler 
for kommunikation såsom 
turtagning / “ping-pong”

Snakke/pludre med børnene 
på puslebordet eller ved 
bordet. Holde øjnkontakt og 
imitere deres lyde

At børnene er interesserede/
aktive i kontakten og at de 
efterligner lyde og 
mundbevægelser

Praksisfortællinger, lyd og 
billeder

P-møder, stue-møder

Give børnene et 
situationsuafhængigt sprog

Læse bøger og tale sammen 
om indholdet. Samtale ved 
bordet om fx maden og 
weekend oplevelser

At børnene henter bøger eller 
viser interesse for bøger.
At de verbalt eller nonverbalt 
giver udtryk  for deres behov 
og intentioner

P-møder, stue-møder

At lege sproget frem i 
dagligdagens aktiviteter og 
begivenheder

Vi bruger sproget i 
hverdagens naturlige rammer

At børnene kan benævne 
hverdags konkreter de har 
behov for, fx at kunne bede 
om noget konkret og sætte 
ord på følelser og oplevelser

Sprogtest, praksisfortællinger 
samt forældresamtaler

P-møder, stue-møder

Glæden ved at tale og bruge 
sproget

At voksne og børn fjoller med 
sproget, laver rim og remser, 
synger, laver vrøvleord

At børnene leger med 
sproget, rimer remser og 
laver fjollerod

Sprogtest, praksisfortællinger 
samt forældre samtaler

P-møder, stue-møder

At have gode sproglige rolle 
modeller 

At de voksne har et godt og 
nuanceret sprog, hvor de 
benævner genstande og 
handlinger. Leger og fjoller 
med sproget

At børnene får et godt og 
nuanceret aldersvarende 
sprog at kommunikere med

Sprogtest, praksisfortællinger 
samt forældre samtaler

P-møder, stue-møder
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