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FÆLLESSKAB – KREATIVITET
ANERKENDELSE – NATUR
…er de fire overordnede værdiord vi arbejder
efter i den pædagogiske praksis i dagtilbud
og skole i Gl. Rye og det som overordnet er
med til at skabe en sammenhæng og rød tråd i
børnelivet i Gl. Rye.

Det barnesyn og læringssyn vores dagligdag
bygger på, skal blandt andet gennem sunde og
lærende fællesskaber, være med til at understøtte det enkelte barns udvikling i samklang
med andre. Vi vil gerne understøtte en nysgerrige og eksperimenterende tilgang.
Børnedemokrati, medbestemmelse og
medinddragelse – er ligeledes med til at
understøtte dannelses-processen, frem mod
at blive en vigtig aktør i eget liv og opleve

sig som en del af noget større – en gruppe i
børnehaven, et lokalsamfund og samfundet
som helhed.
Ved at møde lyttende og engagerede voksne,
som støtter og giver konstruktiv feedback, vil
børnene udvikle deres demokratiske forståelse
og med tiden begynde at se sig selv ind i en
større kontekst.
Børnegården Bison en integreret institution.
Den er beliggende i naturskønne omgivelser,
omgivet af lyngbakker, skov og søer. Vi ligger
midt i et meget aktivt landsbymiljø, hvor så
godt som alle børn følges og starter på Gl. Rye
skole.
Bison er stueopdelt i vuggestuegruppe og
børnehavegrupper.

I Bison vægtes et godt børnemiljø i
udviklende og differentierede læringsmiljøer.
Børnenes trivsel, udvikling og læring er
her i fokus. Vi guider og hjælper børnene
til at indgå i fællesskaber med andre – det
være sig fællesskaber med jævnaldrende
børn, med børn på tværs af alder eller
interessefællesskaber. Her er der mulighed for
at skabe gode relationer og danne netværk.
Dagligdagen i Bison er en vekselvirkning
mellem
• Hverdagsrutiner
• Planlagte aktiviteter
• Børneinitierede lege
• Vokseninitierede lege/aktiviteter

2

BISON: PÆDAGOGISK IDÉGRUNDLAG
Fællesskaber

Børnesyn

Når der arbejdes med fællesskaber vil det
være i forskellige kontekster. Det være sig

I Børnegården Bison tror vi på:

• Fællesskaber på egen gruppe med børn
på tværs af alder
• Fællesskaber på tværs af grupper på
tværs af alder
• Fællesskaber med jævnaldrene børn - på
egen gruppe eller på tværs af grupper
• Interesse fællesskaber – hvor børnene
mødet om et fælles tredje.

Kerneopgaven
I Bison og på Gl. Rye skole er
kerneopgaven
”At skabe fællesskaber, hvor
alle børn trives og udvikler sig
fagligt og socialt, så de bliver
kompetente demokratiske
medborgere, der kan mestre
eget liv”

• At hvert barn KAN noget og ER noget i
sig selv og barnet skal have mulighed for
at blive set, som den det er.
• At barnet har en naturlig nysgerrighed
og lyst til at indgå i fællesskaber og
aktiviteter og at barnet i sin lyst til at
tilegne sig ny viden, forundres og stiller
spørgsmål.
• At barnet gør sit bedste, altid – og vil
samarbejde og indgå i fællesskaber så
godt det kan og at barnets handlinger
sker på baggrund af det de magter. (i
den givne kontekst)
• At barnet skal lyttes til, medinddrages
og tages alvorligt som en del af
udviklingen af barnets selvværd.
• At det at øve sig, lave fejl og lære af sine
fejl er vigtigt, for kunne skabe en god
lærings- og udviklingsproces hos barnet.
• At tætte voksenrelationer og gode
relationer til andre børn i fællesskabet
er vigtigt for barnets trivsel.
• Medbestemmelse og medinddragelse er
vigtigt for at et barn oplever at kunne
føle sig som en del af et demokratisk
fællesskab. At barnet oplever, at det det
byder ind med til fællesskabet inddrages
og har en værdi.
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Vi arbejder med:
• At barnet oplever, at det hører til både
i Bison men også i lokalsamfundet - Gl.
Rye.
• At barnet ses i mange forskellige
sammenhænge og det pædagogiske
personale tager aktiv del i dets trivsel,
udvikling og læring.
• At se, høre og anerkende barnet, så
barnets selvværd støttes og det oplever
at være betydningsfuld og have en rolle
i fællesskabet. Korrektion af barnets
handling sker i en forståelse og respekt
for barnets intentioner og med et blik
for, hvad barnet magter.

forløbet, så deres legerelation fremover
bliver tryg.
• Anerkendelse, nærvær, engagement,
begejstring og høj faglighed i arbejdet
med at være gode rolle-modeller for
børnene.
• Alle børn i Børnegården Bison skal lære,
det de kan.

Leg
”Legen indeholder mange tusinde
drømme, historier, temaer og scener – der
bliver leget med for at lære livet at kende.
Derved bliver legen en forudsætning
for at kunne lære og forstå, hvad der
foregår i den legendes egen tilværelse og
i den legendes omgivelser. Leg er også
den mest direkte måde, hvorpå den, som
leger, kan skabe forbindelse til andre.”
(citat Jørn Martin Steenholt - Institut for
fremtidsforskning)
I Børnegården Bison tror vi på:

• At møde barnet med respekt. Tid og
tålmodighed i mødet med barnet er
vigtigt, så barnet oplever sig set og hørt.

• At barnets leg er af afgørende betydning
for dets udvikling og forståelse af
verden.

• Barnets næste trin for udvikling, så
barnet både udfordres men også oplever
at kunne mestre opgaven, når det har
øvet sig.

• At barnet gennem legen sætter
hverdagen i perspektiv og derved skaber
en forståelse for tid - fortid, nutid og
fremtid.

• At guide barnet i forhold til at kunne
indgå i konfliktløsninger. Fokus er
ikke så meget på selve konflikten,
men i højere grad på – hvad der skete
forud og ledte frem til konflikten. I
samarbejde med børnene, hjælpes de
involverede børn til at tænke andre
handlemuligheder igennem tidligere i

• At barnet gennem legen udvikler
forståelse for fantasi og virkelighed
• At barnet via legen skaber relationer til
andre og forståelse for andres og egne
ønsker og behov.
• At barnet gennem legen udvikler
forhandlingskompetencer
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• At legen er med til at styrke og udvikle
barnets dannelse og kulturelle forståelse
• At barnet skal støttes og guides i dets leg
med afsæt i nærmeste udviklingszone.
• At barnet skal opleve at have selv og
medbestemmelse ift. hvor og med hvem
de leger.
Vi arbejder med:
• At skabe rammer og muligheder for,
at børnehavebarnet kan lege ind i
forskellige former for lege med afsæt i
dets alder og udviklingstrin
• Rollelege – hvor barnet påtager sig at
spille en rolle som en anden og spinder
en historie omkring rollen - kan fx være
den klassiske Far, mor og børn leg
• Regellege – er lege hvori der
fremkommer regler - kan fx være – Alle
mine kyllinger, kom hjem
• Tumlelege – fysiske og vilde lege, hvor
tumult og kaos er en del af legen - kan fx
være – Pudekampe i puderummet

• Konstruktionslege – er lege som bygges
op omkring noget barnet bygger – kan
fx være lege med klodser, bilbaner, Lego
etc.
• Skabe rammer og muligheder for, at
vuggestuebarnet kan lege forskellige
former for lege med afsæt i dets alder og
udviklingstrin.
• At støtte og guide barnet i de
børneinitierede lege, så barnet oplever
at legen udvikles og støttes, og der
derved sker en progression i legen.
Dette vil barnet repetere og gentage i
efterfølgende lege, hvilket skaber en
udvikling og læring i legen
• Vokseninitierede lege – her igangsætter
og indgår den voksne i et legeunivers
og guider og støtter børnene i legen
– den voksne vil langsomt/nænsomt
overlade legens præmisser til børnene.
Den voksne er med til at styrke
relationsdannelsen og fællesskaber
børnene imellem

• Sanselege – hvor sanserne og det
følelsesmæssige pirres – kan fx være
lege i sandkassen eller i naturen, hvor
dufte, lyde fra insekter, varmen fra solen
etc. nydes.
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Læringssyn
Hvad er læring:
Læring er en proces der hele tiden
pågår. Barnet udforsker og erfarer
med sin krop og sanser, de ser, lytter,
mærker, undrer sig og stiller spørgsmål.
De spejler sig i andre – fx hvad gør den
voksne nu eller hvad gør de andre børn?
For at kvalificere barnets læring har vi i Bison
særligt fokus på flg.:
• Læring sker i et samspil mellem
hverdagens rutiner, planlagte og
spontane aktiviteter samt børne- og
vokseninitierede lege.
• Der skal skabes spændende
læringsmiljøer, som pirrer
børnenes nysgerrighed og lyst til at
eksperimentere og udfolde sig. Der skal
være mulighed for, at prøve ting af i
samvær og samarbejde med andre børn
og voksne.

barnet i, at det er vigtigt at øve sig. Der
er mange ting man ikke kan med det
samme, men det er vigtigt at blive ved
med at prøve/kæmpe – også selv om det
er lidt svært. Barnet får hjælp til at sige
pyt og give slip på fastlåste forestillinger
for at komme videre.
• Man lærer ved at hjælpe andre, derfor
opfordrer vi børnene til at hjælpe og
støtte hinanden, når noget er svært og i
den proces, hvor man øver sig.
• Børn lærer i fællesskab med engagerede
voksne som med glæde og begejstring
kan styrke barnets kompetencer og lyst
til at lære. Dette både ift hverdagens
rutiner, aktiviteter samt børne- og
vokseninitierede lege.
• Det pædagogiske personale støtter op
om barnets initiativ og interesser i nuet
og udfordre det ved at udvise interesse
og engagement, så læringsprocessen
udvikles ift. det barnet er optaget af.

• Læringsmiljøet skal fremme barnets
kropslige, følelsesmæssige, sociale
og kognitive forståelse samt skabe
mulighed for at indgå i relationelle
kontekster med jævnaldrende børn og
med børn på tværs af alder.

• Social læring er en vigtig
kompetenceudvikling, derfor prioriterer
vi, at barnet selv prøver og øver sig i
at løse de konflikter som opstår. Den
voksne vil være støttende og guide
barnet, så det bliver en tryg situation for
barnet.

• Det pædagogiske personale støtter

• I en læringsproces er det vigtigt, at

der tages hensyn til hvad barnet kan
magte. Det pædagogiske personale
tager derfor afsæt i barnets nærmeste
udviklingszone.
Vi skaber mulighed for læring gennem hele
dagen:
• Relationer til voksne
• Relationer til børn – jævnaldrene og på
tværs af alder
• Selvhjulpenhed – fx i garderoben, til
frokost, ifm eftermiddagsmad mv.
• Social læring – fx spejling i
jævnaldrende.
• Tydelige rammer og strukturer fx for
social omgang.
• Gentagelser gør at børnene på sigt
mestre mere, de øver sig i de samme
rutiner til de selv kan. Skabe en
bevidsthed hos børnene, så de ved hvad
de er i gang med at lære.
• Gensidig feedback fra barn til voksen og
fra voksen til barn.
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Børnefællesskaber
I Børnegården Bison tror vi på:
• At barnet lærer i fællesskabet og ses som
en ressource og vigtig medspiller.
• Barnets følelser er af afgørende
betydning for dets udvikling. Det er
derfor vigtigt at skabe trygge rammer, så
barnet via succesoplevelser får mod til
at lære nyt. Læreprocessen er betinget
af gode sociale og betydningsfulde
relationer.
• At differentierede læringsmiljøer er med
til at skabe mulighed for nye relationer
og nye lege, som kan udforskes ud fra
diverse interesser – fx udegruppen.
• Mindre grupper bliver prioriteret, så
der er tryghed til at kunne blomstre og
udtrykke sig i den lille gr.
• At ved at tage udgangspunkt i det
enkelte barn og tilpasse fællesskaberne,
får hvert barn en vigtig betydning i
forskellige fællesskaber
Vi arbejder med:
• At lave aktiviteter, hvor vi er fælles om
det samme, da det er med til at styrke
fællesskabet, – fx samling, hvor børnene
har mulighed for at fortælle egne
historier og lytte til andres, og kan få
øje for hinanden. Børnene har her også

mulighed for, at komme med ideer til
relevante emner.
• At hver gruppe ses som et
børnefællesskab. Derudover er der
mulighed for, at lege med børn på
tværs af grupper – fx noget tid om
eftermiddagen på legepladsen.
• Alle får en aktiv og betydningsfuld rolle
i samling, det skaber en følelse af at
vi alle høre til og alle har en værdifuld
stemme.
• At lave fleksible rammer og rum for
børnefællesskaber, for at inspirere
og motivere til børneinitierede lege.
Dette er med til at udvide børnenes
selvforståelse og forståelse for hinanden
gennem leg og samvær.
• At får øje på nye egne
handlemuligheder/legemuligheder.
På den måde vil vi styrke deres
kommunikationskompetence og styrke
deres oplevelse af egen identitet i
relationer til hinanden og som gruppe.
Vi arbejder med at udvikle en individuel
og fælles identitet.
• Guide og støtte barnet til at indgå
i børnefællesskaber, og ud fra
pædagogiske overvejelser, sætte de
nødvendige rammer og beslutte,
hvilke børn der deltager i en given leg/
aktivitet.
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Pædagogisk læringsmiljø
De pædagogiske læringsmiljøer ude og inde i
dagtilbud er tredelt i det
- Fysiske læringsmiljø
- Psykiske læringsmiljø
- Æstetisk læringsmiljø
I Børnegården Bison tror vi på:
• At spændende, inspirerende og
udfordrende læringsmiljøer både ude
og inde, er med til at udvikle barnets
legeevne ligesom det er vigtigt for at
pirre barnets nysgerrighed og dermed
skabe trivsel, læring og udvikling.
• At naturen er en vigtig del af et
eksperimenterende læringsmiljø, hvor
børn kan eksperimentere og gøre sig
erfaringer med naturvidenskabelige
fænomener.

• Naturen er et godt grundlag for arbejdet
med bæredygtighed og samspillet
mellem menneske, samfund og natur.
• At når barnet bliver mødt af tydelige
voksne, der udviser glæde og interesse
samt yder omsorg skaber det den tillid
der skal til for barnet, til at kunne trives
og udvikle sig.
• At ved at skabe læringsmiljøer som
tilgodeser det enkelte barns behov både
intellektuelt, følelsesmæssigt, socialt
og kropsligt, vil det enkelte barns
ressourcer og udfordringer gøres til et
fælles fokus i det pædagogiske arbejde
med hele børnegruppen.
• At det er vigtigt, at det enkelte barn
føler sig om en del af et meningsfuldt
(lærings-)fællesskab, og at det kan
bidrage og få mulighed for at udvikle sig
og vokse i de fællesskaber barnet indgår
i.

• At barnet ved at være i inspirerende
læringsmiljøer, motiveres til at være
aktivt bidragende i forhold til deres
hverdag – bl.a. ved at opleve, at have
medindflydelse og medbestemmelse
ift. dagligdagen. Dette er vigtigt, da
barnet lærer at tage ansvar og ejerskab i
konkrete handlinger, projekter og forløb
og kan blive medskaber af egen læring.
• At gentagelser og traditioner i såvel
dagligdagen som årets gang er med til at
skabe forudsigelighed i barnets hverdag.
Der er ting som er tilbagevendende og
som skaber en tryg base i hverdagen.
• At vi ved at skabe tydelige og
forudsigelige læringsmiljøer omkring
dagligdagens rutiner, kan give børnene
mulighed for at udvikle kompetencer
iftl selvhjulpenhed og selvstændighed fx
i garderoben og omkring borddækning
mv ifm frokost.
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Vi arbejder med:
• At skabe læringsmiljøer som giver
barnet mulighed for, at kunne indgå
i mange forskellige fællesskaber.
Læringsmiljøerne skal støtte op om
barnets mulighed for at kunne lege
forskellige typer af lege, - rollelege,
regellege o. lign.
• At læringsmiljøerne skaber mulighed
for, at barnet kan være sammen med
jævnaldrende børn, børn som er
yngre /ældre, på tværs af køn mv.,
da det er med til at styrke barnets
relationskompetencer og opbygge
netværk.
• At læringsmiljøerne åbner for
eksperimenterende aktiviteter, hvor
barnets nysgerrighed kan udfolde sig og
blive styrket.
• At skabe læringsmiljøer, som
understøtter, a alle børn får konkrete
erfaringer med naturen, som udvikler
deres nysgerrighed og lyst til at udforske
naturen.
• At læringsmiljøerne understøtter, at alle
børn aktivt observerer og undersøger
naturfænomener i deres omverden.
• Vejledt deltagelse i mindre
børnegrupper, for at styrke barnets
sociale kompetencer. Det kan være

i planlagte aktiviteter eller når vi er
sammen i de mindre spisegrupper.
• At der både er mulighed for fordybelse
i en mindre gruppe og til andre
tider lege i større grupper. Det kan
både være børneinitierede lege eller
vokseninitierede lege/aktiviteter.
• Hver dag holdes der stuevis en samling,
hvor der tages emner op som er relevant
for børnegruppen. Det kan eksempelvis
være emner om ”Hvordan men er en
god ven?” eller ”konflikthåndtering i
børnehøjde”. Til samling er der fokus på
medinddragelse og medbestemmelse.
• Børnene vænnes til at kunne stå frem
og være i centrum, samt at vente på tur
og høre på, hvad andre har at fortælle.
Det er begyndende demokrati i et
børneperspektiv.
• At skabe læringsmiljøer omkring
hverdagsrutinerne med mulighed
for at styrke barnets udvikling – Fx
selvhjulpen i garderoben, hvor barnet
ved hjælp af synlige læringsmål bl.a.
guides til at øve sig – først med meget
hjælp, så med mindre for til sidst at
kunne selv.

har adgang til materialer så de selv kan
gå i gang med selvvalgte aktiviteter. Fx
Maling, knive, limpistoler, sakse, bøger
mv. Dette med fokus på udvikling af
fantasi og kreativitet.
• At læringsmiljøerne er åbne for at
give og modtage feedback, og skabe et
miljø hvor nysgerrighed på hinandens
succeser er med til at udvikle ny læring
• At forskellighed og mangfoldighed er en
styrke.
• Dagen tilrettelægges så der er en
blanding af planlagte vokseninitierede
lege, børneinitierede lege og spontane
aktiviteter.
• At trygge og overskuelige rammer,
skaber overskud til læring både ift.
hverdagsrutiner, aktiviteter og lege
– altid i et miljø, hvor tydelighed og
anerkendelse er i fokus.
• At tilgodese barnets nærmeste
udviklingszone, ved at tage
udgangspunkt i individuelle lærings
strategier.

• læring for børnene ved at italesætte og
gøre den læring der finder sted tydelig.
• At have læringsmiljøer, hvor børnene
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Ønsker ud fra pædagogiske idegrundlag
For at visioner og handlinger skal have den bedste mulighed for at mødes
åbner det for følgende ønsker til nye bygninger/rammer for Børnegården
Bison.
Eksperimenterende læringsmiljøer skal være med til at skabe
sammenhænge for børnelivet. At være nysgerrig og undersøgende i livet
skal styrkes gennem de naturlige aktiviteter, som de daglige rammer
inspirer til.
Kreative arbejdsmetoder/aktiviteter skal kunne understøttes af
indretningen.
Fleksible læringsrum skal være med til at åbne mulighederne for
forskellige aktiviteter og til at tilpasse tilbuddet til det aktuelle behov.
Det kan være ift. indsatser med større eller mindre grupper, men også
ift. tilpasning til den aktuelle aldersfordeling (vuggestuepladser og
børnehavepladser).
En institution i børnehøjde, hvor løsninger er tænkt ind i en kontekst af
forskellige behov hos en børnegruppe i et aldersspænd af 1 til 6 årige.
Bygninger er tænkt ind i en bæredygtigheds kontekst, så de kan være
med til at understøtte organisationens værdigrundlag omkring natur.
Bygninger og udeområder skal understøtte fællesskaber, hvor det store
og de mindre fællesskaber kan blomstre.
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