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Bæredygtighed
Fællesskab
Det små i det store
Udeliv

De ovenstående fire værdier vil være
gennemgående i Børnehuset Horsegaard.
Vores udgangspunkt har vi taget fra den
pædagogiske læreplan, som er udformet
for Børnehuset Bakketoppen.

Mission og vision i forhold til
kerneopgaven
Dagtilbuddets mission:
Vores mission er, at skabe rammerne for ”det
gode børneliv”, hvor det enkelte barns trivsel,
udvikling, læring og dannelse er i fokus.
Dagtilbuddets vision:
Vores vision er, at alle børn lærer at mestre
livet og at indgå i udviklende fællesskaber.

Børnehuset Horsegaards
læringssyn.
Børn lærer hele dagen, og der er læring i
alle kontekster. Når et barn befinder sig i en
hvilken som helst kontekst, tilegner det sig
en erfaring. Den erfaring handler barnet ud
fra og møder efterfølgende en ny reaktion/
konsekvens. Lige præcis i den proces udvikler
barnet en læring, og lige præcis den læring
finder sted hele dagen i Horsegaard. Derfor er
vi bevidste omkring, hvordan vi voksne møder
børnene, hvordan børnene møder hinanden,
og i det hele taget med hvilken tone/stemning
livet i Horsegaard udfolder sig.
Vi er opmærksomme på, at det enkelte barn
lærer om verden på sin egen måde. Derfor
tilpasser vi læringen til hvert enkelt barn,
nærmeste udviklingszone. Hver gruppe
planlægger aktiviteter, så der kan arbejdes
i små grupper i den udstrækning, der er
mulighed for dette. Vi arbejder også med
at bruge børnenes egne ideer, og tager
udgangspunkt i, hvad de er optaget af.
Hvis børnene fx er optaget af små krible/
krable dyr, griber vi deres interesse,
undersøger og lærer om emnet i fællesskab.
Vi finder dem i naturen, læser om dem
eller omvendt, læser om dem og finder dem
efterfølgende i naturen.

Børnenes læring sker ligeså gennem de
daglige rutiner, i hverdagen. Fx i garderoben,
når børnene øver sig i at tage tøj på. Eller ved
frokostbordet hvor de lærer at vente på tur,
rækker hinanden maden og øve sig i at øse op.
Vi italesætter over for børnene ”du øver dig”.
Til samling i børnehavegrupperne skaber
vi rum/kultur for, at børnene øver sig i at
turde stå frem og fortælle, hvad de har lært i
et særligt forløb. Børnene øver sig i at turde
fortælle og sætte ord på deres oplevelser.
Det giver en større refleksion til barnet
omkring, hvad det har lært og hvordan. På
vuggestueniveau hvor børnene endnu ikke
har et særligt stort ordforråd, italesætter vi
højt over for børnene, hvad de har lært, så
refleksionen på denne måde indgår i deres
mindset. Til samling øver de sig fx på skift til
at være på, da de har ansvaret for en opgave,
hvor de er i centrum.
Vi indretter kontinuerligt grupperummene
både ud fra børnenes interesser og forskellige
temaer, så der hele tiden er et inspirerende
miljø for børnene til at udforske ny læring.
Fx dukkekrog eller et hjørne med riddere
og borge. Vi bruger uderummet på alle tider
af dagen, hvor der er god mulighed for at
udfolde sig, og børnene derfor har større
mulighed til at bruge deres fantasi og til at
fordybe sig i rollelege.
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Læringsmiljø

forlænger vi perioden.

Vi arbejder hele tiden med det fysiske
læringsmiljø, hvor vi kontinuerligt indretter
grupperummene efter børnenes interesser
eller et tema. Vi koder rummene, så der
sendes et tydeligt signal til børnene om, hvad
det pågældende område kan bruges til. Fx
et hjørne med en sofa, puder og bøger, som
inviterer til at læse bog eller sidde stille alene
eller sammen med andre.

Vi tænker bæredygtighed ind i alle temaer. Vi
vil i marts have et særligt fokus med specifikke
temaer inden for bæredygtighed i samarbejde
med de andre børnehuse i Skanderborg
Kommune.

Vi er bevidste om stemningen i huset både
børnene imellem, de voksne imellem og
barn-voksen. Vi ligger vægt på det uformelle
og at skabe et læringsmiljø, hvor vi griner
meget sammen, bruger humor, hvor vi gerne
må fejle, siger pyt og griner af os selv engang
imellem.
Vi deler børnene ind i små grupper på
grupperne og på tværs i huset, så ofte som
hverdagen tillader det. Det giver bl.a. stille
børn mulighed for at øve sig i at være på i
mindre fællesskaber. Vi støtter børnene i at
sætte grænser for sig selv og i at reflektere
over givne situationer, bl.a. ved at spørge
dem, ”Hvad gjorde du så?”, Hvad kunne du
have gjort?”
Vi arbejder ud fra temaer/emner, som
udfordrer børnenes læring hver måned.
Temaet er som udgangspunkt begrænset til
den periode, vi har afsat til det, men hvis vi
oplever, at børnene stadig er optaget af emnet,

Når vi arbejder med et tema, vægter vi
at have fokus på det hele dagen, også i
rutinesituationerne. Hvis vi fx har fokus på
bæredygtighed i forhold til vand, taler vi om
det, når vi vasker hænder, tager noget at
drikke osv.
Vi prioriterer tid til de daglige rutiner.
Fx bleskift, toiletbesøg, oprydning og
fællesskabet omkring spisning og dækning af
rullebord. Vi tilstræber, at børnene tænker
positivt her omkring og føler sig som vigtige
i fællesskabet, når de bidrager til diverse
gøremål omkring rutinerne.
Vi voksne trækker på hinandens erfaringer
og kompetencer, når der skal tilrettelægges
tematiske forløb og fordeles roller. På den
måde sikrer vi, at vi fremstår som autentiske
rollemodeller.
Vi bruger og samarbejder med lokalsamfundet
så ofte som muligt, bl.a. de andre børnehuse
i dagtilbuddet, GJUK, Biohuset, kirken,
biblioteket, plejehjemmet, dagplejen,
Gyvelhøjskolen, Skovbyskolen, Super Brugsen
og Banken.
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Børnefællesskaber
Når der arbejdes med fællesskaber vil det
være i forskellige kontekster. Det være sig
• Fællesskaber på egen gruppe med børn
på tværs af alder
• Fællesskaber på tværs af grupper på
tværs af alder
• Fællesskaber med jævnaldrende børn i egen gruppe eller på tværs af grupper
Alle børn skal opleve at være en del af
fællesskabet i Horsegaard. Det sikrer vi bl.a.
ved at tilrettelægge aktiviteter, som rummer
alle børn på forskellig vis.
Vi giver børnene mulighed for at indgå
i aktiviteterne på forskellige niveauer, i
forskellige sammenhænge og med forskellige
udfordringer. Det gør vi bl.a. ved at dele
børnene i mindre grupper, at lade dem
være en vigtig del af dagligdagens rutiner,
at komme på ture ud af huset i større og
mindre grupper og ved, at et barn fx får lov
til at deltage i en aktivitet på anden vis end
de andre børn, hvis dette gør det muligt for
barnet at være en del af fællesskabet.
Børnene i Horsegaard oplever at blive
respekteret og lyttet til, både i det store
fællesskab og i mindre grupper. Det sker
bl.a. til ”samling” på grupperne, hvor der
er fokus på, at alle er stille og lytter, når et

barn fortæller eller viser noget frem. Et andet
eksempel er, at de voksne opfordrer børnene
til at lytte til hinandens ideer og til at gå med
på legekammeraternes ideer og initiativer i
legen. Ligeledes erfarer børnene at de voksne
lytter og følger børnenes spor i hverdagen,
både i forbindelse med den ”frie leg”, men
også i forbindelse med planlagte aktiviteter,
da disse oftest kan formes samt udvikles i takt
med børnenes erfaringer og nyopståede ideer.
Gode relationer og venskaber er afgørende
for børnenes oplevelse af at være en del af
fællesskabet. Vi understøtter og forstørrer
børnenes legerelationer og venskaber, bl.a.
ved at sætte ord på handlinger, hensigter og
oplevelser børnene imellem. Vi opfordrer til
og understøtter med tale og aktiv deltagelse til
nye venskaber børnene imellem.
Vi sætter ord på for børnene, hvad det vil sige
at være en del af et fællesskab. Det gør vi bl.a.
ved at definere og gøre børnene bevidste om,
hvilket fællesskab de er en del af lige nu. Fx
benævner vi til samling i vuggestuen, hvilke
børn der er her lige nu, og hvem vi mangler
i gruppen i dag. Vi synger en ”goddag” sang,
hvor alle børn bliver nævnt, og børnene venter
spændt på, at både deres eget og de andre
børns navne bliver nævnt.

ved at alle hjælper hinanden med at lave
græskarhoveder til Halloween. I stedet for at
få hver sit græskar med hjem, samarbejder
vi om at udsmykke byen med vores flotte
græskarhoveder.
Når fællesskabet er i fokus, er det en vigtig
læring, at det enkelte individ ikke kan være
med til at bestemme alt. Derfor italesætter
vi ofte, hvornår og hvad børnene kan være
med til at bestemme. Ligesom børnene
også italesætter, når det er de voksne, der
bestemmer noget i de respektive situationer.
Vi samarbejder med forældrene i Horsegaard
om at skabe de bedste børnefælleskaber. Det
gør vi bl.a. ved at opfordre forældre til at
arrangere legeaftaler børnene imellem, også
imellem børn som ikke før har leget sammen.
Vi ønsker at forebygge mobning ved, at
børnene etablerer venskaber på tværs af alder,
køn og kultur.

Vi italesætter vigtigheden i, at ikke alt
handler om ”mig”, og vi praktiserer at
samarbejde, hjælpe og glæde hinanden. Fx
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Børnesyn
Vi ser det enkelte barn som unikt med
egne følelser, holdninger og drømme for
fremtiden. Derfor vægter vi, at det enkelte
barn skal involveres, have medbestemmelse
og indflydelse på egen situation. Det sikrer vi
bl.a. ved at afholde børnemøder, hvor børnene
kan give udtryk for egne behov og ønsker,
så de oplever at have ejerskab over deres
selvudvikling. Desuden skaber vi rammer
inden for hvilke, der gives plads til at følge
børnenes initiativer.

Alle børn bliver set, hørt og anerkendt. De
oplever at være vigtige for fællesskabet, at
netop de og deres bidrag er vigtigt. Det sikrer
vi bl.a. ved, at alle børn bliver tildelt vigtige
funktioner/roller. Børnene oplever et miljø
med høj grad af omsorg, nærvær og tryghed,
og et miljø, hvor ”langsom tid” er en bevidst
prioritet.

Vi arbejder med børnenes læring ud fra det
enkelte barns nærmeste udviklingszone. Vi
støtter børnene i at oparbejde et udviklende
tankesæt, som giver dem mod på at træde ud
af deres komfortzone for at lære, og give dem
troen på, at de kan opnå progression ved at
gøre en indsats. Fx italesætter vi: ”du øver
dig”.

Vi italesætter hinandens forskelligheder/
behov og udviser respekt herfor. Det gør vi
bl.a. ved at forklare alle børn årsagen til, at ét
barn får særlige privilegier i en kontekst og et
andet i en anden kontekst.

Vi inviterer børnene til at være aktivt
deltagende i forskellige demokratiske
sammenhænge.
Et eksempel er til samling på gruppen. Her
oplever børnene bl.a. at blive lyttet til, at
skulle lytte til andre, og at skulle vente på tur.
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Leg
Leg har en værdi i sig selv og er
grundlæggende for børns sociale og personlige
læring og udvikling. Legen skabes på børnenes
præmisser og fremmer bl.a. deres fantasi,
fordybelse og nysgerrighed. Vi understøtter
legen, når der er brug for det, både ved at
være guidende på sidelinjen og ved at indgå i
legene sporadisk eller fuldt ud med en rolle/
opgave på lige fod med børnene. Vi forsøger
at have øje for, hvad der skal til, for at alle
børn føler sig som en del af nogle gode lege
med andre børn. Har et barn fx svært ved at
lege med andre børn, vurderer vi, at der skal
være en voksen, som påtager sig en rolle/
opgave i legen omkring dette barn, og derfra
hele tiden kan være støttende til, at barnet
opbygger sociale kompetencer og forstår
legens spilleregler.
Vi kan være en støtte til at tyde, aflæse eller
udtrykke børnenes lege-intentioner og hjælpe
børnene med at spejle hinandens følelser. Fx
at kunne sige fra på en ordentlig måde eller at
byde hinanden ind i en leg. Det skal være med
til at sikre, at legene udvikler sig positivt for
hele børnegruppen.
Vi sikrer, at der er rum og tid til legen
ved at etablere forskellige legestationer i
grupperummene, som inspirerer børnene til
forskellige rollelege, konstruktionslege m.m.
Bl.a. kan man komme til frisør eller lege

købmand. Vi sikrer i det hele taget, at børnene
har mulighed for at lege i mange forskellige
miljøer, både i Horsegaard, udenfor og på ture
ud af huset.
Vi udvider og udvikler børnenes fantasi i
legen ved at lege med andet end almindeligt
legetøj. Fx kan en tur i skoven hurtigt udvikle
sig til en fægtekamp imod den store skovtrold.
Vi værner om den gode leg, og vi voksne er
bevidste om at gå med i legen, når det kan
lade sig gøre, og respekterer samtidig legens
betydning for børnene. Fx hos en børnegruppe
som er optaget af at lege prinsesser, kan man i
stedet for at afbryde legen, fordi de skal vaske
hænder, bede prinsesserne være så venlige at
vaske deres yndige prinsesse-hænder på det
kongelige badeværelse.
Vi sammensætter i bestemte sammenhænge
bevidst grupper med få børn, enten kendte for
hinanden eller ikke. På den måde har børnene
mulighed for at lege uforstyrret og får evt.
lyst til at indgå i nye relationer på tværs af
grupperne.
Vi opfordrer alle forældre til at etablere korte
legeaftaler i fritiden med mange forskellige
børn, da vores erfaring er, at det knytter
nogle bånd til hverdagen i Horsegaard,
og derfor er med til at styrke børnenes
indbyrdes relationer til langt flere børn. Det
giver dem ligeledes flere nuancerede sociale
kompetencer til at indgå i nye relationer
fremover.
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Forældresamarbejde
Sådan samarbejder vi i Horsegaard
med forældrene:
Vi informerer forældrene om den læring
barnet får, når vi arbejder med forskellige
temaer i grupperne og i huset generelt. Vi
skriver ud på Aula, ligger billeder ud og laver
små film, der viser den læring barnet får. Fx
hvor bor haletudsen, hvad spiser den osv.
Er der særlig læring, det enkelte barn har
brug for at få styrket, samarbejder vi med
forældrene gennem møder og vejledning.
Fx hvis et barn har brug for at få styrket sit
sprog, kommer vi med anbefalinger og forslag
til opgaver og hverdagsting, forældrene
kan lave sammen med barnet. Det kan også
være i form af en lille kuffert med materialer
og opgaver, som barnet får med hjem.
Når forældrene vurderer, at materialet er
gennemarbejdet, bliver kufferten fyldt op med
nyt materiale til forældre og barn.
Ligeledes bringer vi emner op på
forældremøder der kan være relevante at
diskutere.
Det er vigtigt for barnet, at forældrene er
tæt knyttet til Horsegaard, da barnet ofte
tilbringer langt de fleste vågne timer i her. Når
man bygger bro imellem hjem og institution,
vil det have en positiv indflydelse på barnets
læring. Derfor har vi også en del sociale

arrangementer i Horsegaard, hvor hele
familien bliver inviteret, og vi giver forældrene
et lille indblik i barnets dagligdag.

Udeliv
I Horsegaard arbejder vi med natur,
udeliv og science ud fra et nysgerrigt,
eksperimenterende og oplevelsesrigt
udgangspunkt. Vi vil ud og observere,
undersøge og sanse, men vi vil også tilegne
os viden om naturens fænomener, ved at
søge viden eksempelvis via internettet. Når vi
dykker ned i begrebet science, er det ud fra et
legende og eksperimenterende udgangspunkt.
Vores hverdag er fyldt med stunder, som
har sine rødder fæstnet i science-genren
og i takt med, at det nu bliver skrevet ind i
vores læreplaner, kan vi strukturere denne
læringsplatform ind i hverdagen på en ny
måde.
Vi bygger ofte vores temaer op omkring
oplevelser i naturen. Vi griber børnenes egen
lyst og nysgerrighed til at udforske naturen
og skaber plads til sansning, bevægelse,
fantasi og masser af leg fx ved gyngerne, i
sandkassen, ved bakkerne og i skoven.
Vi går bag ved børnene og støtter op
om deres egne initiativer og her-og-nu
interesser, nysgerrighed og henleder deres
opmærksomhed på naturen som en del

af legen. Fx hvis det optager børnene, at
træernes flotte efterårsblade falder af og
daler ned på jorden, når det blæser. Børnene
samler bladene op, og kaster dem op i luften,
og griner når de lander på deres hoveder.
Vi voksne støtter op om den oplevelse
børnene fordyber sig i, og går på opdagelse/
undersøgelse sammen med børnegruppen.
Når vi befinder os i naturen, forundres
børnene naturligt over alle naturens skønne
fænomener. Her-og-nu-perspektivet er i fokus
for lige netop den oplevelse eller sansning,
barnet/børnene befinder sig i.
Vi beskæftiger os med og undersøger naturen
og dens fænomener, når vi går på ture i
lokalområdet. Vi er fysisk placeret tæt ved
sø, mark og skov, hvilket betyder, at vi har
rig mulighed for at følge naturens gang på
tæt hold hele året rundt. Når vi har gjort os
opdagelser om naturens skift, følger vi det
bl.a. op ved forskellige sange om de respektive
årstider. På legepladsen lærer vi også dagligt
noget nyttigt om os selv på den pågældende
årstid. Måske bliver vores fingre røde og
kolde om vinteren, hvis vi ikke tager handsker
på, når vi går ud. Ligesom vi mærker at
græsset kildrer under vores bare fødder om
sommeren.
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Ønsker ud fra pædagogiske
idegrundlag
For at visioner og handlinger skal have de
bedste forudsætninger for at mødes, åbner det
op for følgende ønsker til nye bygninger og
udeliv for Børnehuset Horsegaard.
• Eksperimenterende læringsmiljøer
ude og inde 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 rum skal være med til at åbne
mulighederne for forskellige aktiviteter
og til at tilpasse tilbuddet til det aktuelle
behov. Det kan være i forhold til indsatser
med større eller mindre grupper, men
også ift. tilpasning til den aktuelle
aldersfordeling (vuggestuepladser og
børnehavepladser).

• Bygninger er tænkt ind i en
bæredygtigheds kontekst, så de kan
være med til at understøtte Horsegaards
værdigrundlag omkring udeliv og
bæredygtighed.
• Bygninger og udeområder skal understøtte
fællesskaber, hvor det store og de mindre
fællesskaber kan blomstre.

• Det små i det store. Et børnehus i
børnehøjde, hvor løsninger er tænkt ind
i en kontekst af forskellige behov hos en
børnegruppe i et aldersspænd af 0 til 6 årig.

Derfor ønsker vi:
Kastanje alléen bevares.
Frugttræer, andre store træer og krat bevares.
Eksisterende stald og garagebygninger bevares
- Til at gå i læ og ly og eksperimentere
- Til udeværksted for børnene
- Til byttecentral for forældre imellem og institutioner imellem i dagtilbuddet
- Til værksted og maskinstation for pedeller i dagtilbuddet
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