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Hvem er vi?
Onkel og Tante er et børneunivers for børn i alderen ½ - 6 år. Vi vægter det hjemlige miljø
og laver aktiviteter, som ligger tæt op ad de ting, man typisk ville lave sammen med en
onkel eller tante på landet.
Vi holder dyr, som vi i fællesskab fodrer og muger ud ved. Vi får dyrebørn hvert forår og
slagter dyrene om efteråret. Børnene oplever på denne måde dels omsorgen for dyrene
og dels hvordan dyrene bliver til fødevarer. Vi har også en køkkenhave og en frugthave,
hvor vi dyrker frugt og grønt, som vi bruger i køkkenet i madlavningen.
Vores hverdag er meget præget af natur, udeliv og dyreholdet. Børnene lærer om dyrenes
adfærd og planternes cyklus.
I hverdagen er børnene delt i 3 grupper: Larver (½-1 år), pupper (2-3 år) og sommerfugle
(4-6 år).
Både pupperne og sommerfuglene laver mad på bål hver fredag uanset årstiden. Vi har en
skøn bålhytte, vi kan være i - og hvis det blæser voldsomt trækker vi ind i naturværkstedet
og spiser vores bålmad.
Vi har en kæmpestor legeplads med dyr, legearealer, bålhytte og masser af højt græs at
gemme sig i. De ca. 7000 kvm legeplads til 45 børn bliver ikke slidt ned. Vi har to huse.
Hovedhuset til larver og pupper og naturværkstedet til sommerfuglene. Vi bruger dog ikke
indearealerne så meget, da vi prioriterer udelivet meget højt. Vi har derfor også
overdækkede spisepladser udenfor og overdækket sandkasse til de mindste.
Vores hus er også forældrenes hus. De
slår sig ofte ned og får en kop kaffe
eller te enten om morgenen eller om
eftermiddagen. Vi har altid kaffe og te
på kanden og mange forældre sætter
sig og snakker lidt sammen. Hver
fredag har vi fælles morgenbord for
børn, søskende og forældre. Vi spiser
hjemmebagte boller og starter lidt på
weekenden.
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I skolernes ferier kan også søskende frem til og med 3. klasse blive passet hos Onkel og
Tante. Det gør det lettere at planlægge fælles ferie i familien, når børnene kan blive passet
i vante rammer, før og efter forældrenes ferie.
Vores hus kan lånes af forældrene til at holde børnefødselsdag eller lignende
familiekomsammen i. Det er noget, der benyttes ofte. Der er alt, man har brug for og en
indhegnet legeplads, så man ikke skal holde øje med de mindste hele tiden.
Onkel og Tante har fleksible moduler. Deltidsmodul, som er fra kl. 8-15, et begrænset
fuldtidsmodul, som er fra kl. 6-15 eller kl. 8-17 og så har vi vores fuldtidsmodul, som er kl.
6-17 på alle hverdage.
Onkel og Tante er et lille sted, hvor alle kender hinanden - vi er lidt som en stor familie,
hvor vi bare nyder at være sammen.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske
grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens
overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse.
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Pædagogisk grundlag
Børnesyn
Børn opfattes grundlæggende som kompetente og selvstændige, samtidig med at børn
har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra det pædagogiske
personale. Hos Onkel og Tante læner vi os op ad et narrativt børnesyn, hvor barnet ses
som kompetent. Vi har således et ressourceorienteret syn, som er med til at danne ramme
for en anerkendende praksis, hvor barnets fortælling, identitet og handlemuligheder
dannes. Den styrkede læreplan, danner ramme for en fælles grundtanke: “Det at være
barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men også
støttes og værdsættes i de første år” (Børne- og Socialministeriet, 2018, s. 16). Onkel og
Tante arbejder således med et børnesyn, der tilstræber at skabe det gode børneliv, hvor
børn kan være børn, og der drages omsorg for børnene. Her ses barnet som en værdifuld
del af fællesskabet, hvor alle bidrager med noget særligt. Hver især er de med til at
fuldende den stærke og mangfoldige helhed, som giver mulighed for at skabe det
rummelige familiære miljø, som vi stræber efter.
Dannelse og børneperspektiv
Dannelse handler om en dybere form for læring. Det
handler om værdier, normer, kultur, og særligt hvem er
jeg? og hvem er du? og hvordan passer vi hver især ind i
denne verden?
Hos Onkel og Tante arbejder vi med dannelse, lige fra det
øjeblik døren låses op, til det øjeblik den aflåses igen. Hos
Onkel og Tante, er vi en familie, hvor vi alle spiller en
betydningsfuld rolle for fællesskabet, og alle bidrager til at
dagligdagen fungerer. Her arbejder vi i høj grad, med
hjemlighed, hvor alle, både børn og voksne, inkluderes i de
daglige gøremål, som at dække bord, rydde op, handle ind
og gøre rent, samt at hjælpe dem omkring sig, som har brug for det. Vi har et stort fokus
på, at jo ældre man bliver, des mere ansvar følger der med, og børnene er derfor en del af
dagligdagens gøremål. Arbejdet med dannelse, er derfor ikke afgrænset til konkrete
aktiviteter, men en gennemgående del af hverdagen, hvor alle bidrager.
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Arbejdet med dannelse, finder sted i forskellige arenaer, hvor forskellige situationer,
lægger et ekstra ansvar på barnets skulder. Hvordan begår man sig, når man er inde hos
gederne eller hønsene? Hvordan behandler man kaninerne? Hvordan begår man sig inde i
børnehaven i forhold til når man går på tur, langs en vej? Hvem er jeg, Hvem er du, og
hvem er vi i interaktion med hinanden? Sociale forhandlinger, behovsudsættelse, empatisk
udvikling og respekt for andre mennesker, dyr, natur, og vores alles afhængighed af
hinanden.
Hos Onkel og Tante arbejder vi med børneperspektivet i det upåagtede, i den forstand at
vores børnesyn, bygger på en forståelse af, at barndommen har værdi i sig selv. Vores
dagligdag og kultur, er indrettet ud fra dette børnesyn, og giver derfor mulighed for at
børnene i et stort omfang, kan begå sig, der hvor de ønsker. Man har på den baggrund,
stor medbestemmelse, f.eks. i forhold til at være udenfor, selvom alle de andre er indenfor.
Om man vil være inde hos Gederne, nede i skoven, eller oppe i gården. Der er et kæmpe
areal, som størstedelen af tiden, står åben til benyttelse, ud fra barnets behov og ønsker.
Med denne medbestemmelse, følger et stort ansvar, som er med til at udvikle dannelse på
mange forskellige områder hos børnene. Befinder du dig eksempelvis hos dyrene eller i
urtehaven, uden at der er en voksen med, betyder det at den voksne viser tillid til at barnet
kan begå sig dannet, i disse områder. Denne tillid har stor betydning for barnets
identitetsudvikling, som er et betydningsfuldt parameter af et barns dannelse.
Leg
Legen har værdi i sig selv og er en gennemgående del hos Onkel og Tante. Hos os, er der
både plads til den frie og den planlagte leg, men særligt, den støttende leg, hvor børnene
selv leder an, og den voksne følger barnets
spor. Hos Onkel og Tante har vi mange og store
områder, der indbyder til forskellige typer af leg.
Den voksne går i forskellig grad henholdsvist
forrest, ved siden af, eller bagerst, for at
understøtte barnets leg, og sikre den
inkluderende ramme. Man stræber efter at
ramme den balancegang, hvor intet barn føler
sig udenfor, men heller ikke føler sig presset ind
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i legefællesskaber, det ikke ønsker at være en del af. Legen hos Onkel og Tante finder
sted i alverdens skygger, og kan have mange formål. Afhængig af årstidernes skiften og
de begivenheder der kan være knyttet dertil, kan legen være voksenstyret, f.eks. ved
forberedelse til påske, jul eller andet.
Hos Onkel og Tante, har vi således både voksen- og børne-initierede lege, hvor
rollefordelingen afhænger af årstider, begivenheder og den aktuelle børnegruppe og
børnenes individuelle behov på det givne tidspunkt. Vi stræber efter, at alle børns behov
bliver mødt, og med de mange forskellige fysiske muligheder hos Onkel og Tante, er der
rig mulighed for, at skabe gode rammer for leg, der er tilpasset det individuelle barns
behov, i den aktuelle situation.
Læring
Hos Onkel og Tante arbejder vi særligt med læring igennem sansning. Vi mærker mudder,
regn, sne, sand, vind, kulde og varme på vores tæer, hænder og ansigt.

Når der læres om naturen, er vi i naturen.
Når der læres om dyr, er vi sammen med dyrene.
Når der læres om mad, er vi en del af at så, passe og
høste, samt en del af at fodre og slagte dyrene, ligesom vi
er i køkkenet og tilberede råvarerne.
Hos Onkel og Tante er børnene en del af hele processen
fra jord til bord. De har mulighed for at være en ligeså stor
del af processerne, som de selv ønsker. Ønsker de i
forbindelse med slagtning at puste i gedens luftrør, så de
kan se hvordan lungerne arbejder, så må de det. Her
foregår læring i stor stil, gennem refleksion, sansning, nysgerrighed og udfordring, men
ikke mindst gennem leg.
Hos Onkel og Tante har vi en bred forståelse af læring, og det er et begreb som er tæt
forbundet med leg. Barnet opnår læring gennem leg, relationer, udforskning og udfordring,
sansning og refleksion. Læring er dermed et meget bredt begreb. Særligt har vi fokus på
refleksion og sociale forhandlinger. Alle børn har eksempelvis ret til at forhandle, i tilfælde
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af at de har andre ønsker til lege, end hvad der ellers var lagt op til. Det kommer særligt til
udtryk, når børn går i dialog om “Lege-aftaler”. I praksis kan de voksne eksempelvis sætte
en ramme for leg, der lyder på, at alle børn nu er på matriklens udendørs arealer. Her kan
der opstå en situation, hvor et barn af en særlig årsag, ønsker at lege med noget inden for.
Disse børn kan så indgå forhandlinger, hvor de skal argumentere for, hvorfor de hellere vil
lege indenfor. Der kan således indgås en individuel aftale, som tilgodeser barnets ønsker
og behov, såfremt at barnet kan agere med det særlige ansvar der medfølger, at indgå en
særlig aftale. Her oplever barnet tillid og anerkendelse, da deres behov høres og
imødekommes. De er selv er en del af forhandlingerne om, hvordan det skal foregå og
hvilke regler, der så skal gælde. På denne måde er de selv med til at sætte forsvarlige
rammer for aftalen, som giver barnet en følelse af medbestemmelse og værdi, da deres
holdninger, ønsker og behov, tages alvorligt. Denne type læring, rækker dybere end blot
tal og bogstaver, det handler om sociale spilleregler, forhandlinger, refleksioner og
argumentationer.
Praksiseksempel
4 børn havde meget energi, og valgte at gå udenfor at lege tidligt om morgenen, inden
morgensamlingen. Den voksne går ud for at hente børnene inden morgensamling, så de
kan komme med ind og deltage.
Et barn råber “Øv”,
Et andet barn kommer hen til den voksne og spørger: “Kan vi lave en aftale, om at vi må
holde vores egen morgensamling?”
Voksen: ” Hvis I gerne vil holde jeres egen samling, hvordan vil I så gerne gøre det?”
Alle børnene samles om den voksne, og tænker lidt.
Barn A siger: ” Så kan han være voksen, og de andre kan række hånden op, hvis man vil
sige noget”
Barn B siger: ”Ja og så må man ikke slå eller råbe nogen i hovedet”
Voksen: ” Er alle enige i de regler?”
Alle børn: ”Ja”
Voksen: ” Hvad nu hvis der er en, der kommer til at gøre noget, så de andre bliver sure
eller kede af det?”
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Barn C: ” Så kan vi sige Stop. Jeg vil ikke have det, eller vi kan komme ind og sige det til
dig.”
Den voksne beslutter på den måde sammen med børnene, hvilke regler der skal være for
deres egen samling, og hvordan de selv har lyst til at lave den. Gruppen af børn, som
ellers ofte bliver uvenner med hinanden, får efter forhandlingerne, lov til at holde deres
egen samling. Efter samlingen, spørger den voksne hver af de deltagende børn, hvordan
de syntes det gik, og de snakker sammen i gruppen, om hvad der var rart og hvad der ikke
var rart, hvad der var nemt og hvad der var svært. Ofte afsluttes samtalen med en high
five eller med at give hånden.
Disse aftaler og forhandlinger, har vist sig, at være utrolig velfungerende til at udvikle
deres sociale og følelsesmæssige læring. Det skyldes, at børnene sættes i positioner, hvor
de skal reflektere og formulere deres egne følelser, holdninger og ønsker, og efter endt
forløb, skal de igen selv forholde sig til, hvad der gik godt, og hvad der ikke gjorde. Det er
dermed børnene selv, der skal finde frem til deres oplevelse af rigtig og forkert, og rart og
ikke rart. Den voksne guider deres dialog og deres refleksions retning, uden at overtage
styringen og fortælle hvad der er rigtigt og forkert. Denne type af ramme for læring, er
hovedsageligt forbeholdt den ældre målgruppe, og kan varieres og udspille sig på
forskellige måder, afhængig af forskellige faktorer og didaktiske overvejelser.
Børnefællesskaber
Ovenstående metode til at sætte rammer for læring, stemmer rigtig godt overens med
punktet børnefællesskaber. Leg, dannelse
og læring sker i børnefællesskaber, som
det pædagogiske personale sætter
rammerne for. Hos Onkel og Tante,
understøtter de voksne både store og små
børnefællesskaber. I grupper, det kan
eksempelvis kan være alle 4 årige, alle
piger, eller alle førskole drenge, men det
kan i ligeså høj grad, foregå på tværs af
alder, køn og interesser.
Børnefællesskaberne etableres på baggrund af, hvad børnegruppen samt hvert af de
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individuelle børn har behov for. Grupperne kan dannes på baggrund af børnenes ønsker,
men også særligt på baggrund af forskellige didaktiske overvejelser, såsom hvilke børn
mangler tætte relationer, hvilke børn skal i skole sammen, hvilke børn har brug for at
træne behovsudsættelse, hvilke børn har gavn af at blive guidet af en der er ældre, hvilke
børn har gavn af at få lov at hjælpe de yngre, hvilke børn kan have brug for ekstra
udfordring eller ekstra ro. Børnefællesskaberne kan etableres af den voksne, men også
internt mellem børnene. Grundet det store udendørs areal og de mange forskellige
muligheder for lege og aktiviteter, er børnene hos Onkel og Tante, særligt gode til at lege
med hinanden, og give plads til forskellighed, når legene foregår udenfor.
Pædagogisk læringsmiljø
Onkel og Tante arbejder med at sikre det gode pædagogiske læringsmiljø, der giver alle
børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes, ved at have fokus på flere
områder. Særligt har ledelsen hos Onkel og Tante fokus på, at personalegruppens
sammensætning er baseret på strukturelle parametre som personalets uddannelse og
kompetencer, således at alle i personalegruppen har noget forskelligt at byde på. Ledelsen
har dermed et øget fokus på forskellighed i personalegruppen, som en styrke, hvor at der
er forskellige kompetencer og perspektiver i spil, som er med til at øge fagligheden, og
sikre det gode pædagogiske læringsmiljø. Ydermere har Onkel og Tante fokus på
børnegruppens størrelse samt de fysiske rammer og den æstetiske udformning, da det er
Onkel og Tantes vision at være en familiær institution, så disse faktorer har ligeledes en
relevant betydning, for at sikre det gennemgående læringsmiljø, vi stræber efter.
Det pædagogiske læringsmiljø er en
ramme for hele dagen lige fra vi åbner
om morgenen til vi lukker om aftenen.
Det være sig fra hvordan man begår sig
ved bordet ved morgenmaden, til at øve
sig i at tage tøj på i garderoben, lære om
at så og høste, hjælpe med at lave mad,
hjælpe en kammerat med at få plaster på
og lære at sige farvel og på gensyn til
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sine venner. Hver lille del af dagligdagens rutiner og oplevelser giver mulighed for ny
læring til det enkelte barn.
Samarbejde med forældre om børns læring
Hos Onkel og Tante samarbejder vi med forældrene om børnenes læring, ved først og
fremmest at sikre det tætte samarbejde. Vi lægger stor vægt på at sikre relationen til
forældrene. Vi spiser sammen om fredagen. Forældrene er velkommen til at blive og
drikke kaffe, hvilket rigtig mange benytter sig af. Vi har altid tid og plads til at forældrene
kan drøfte deres bekymringer. En gang årligt laves der udviklingsbeskrivelse og holdes en
opfølgende udviklingssamtale med forældrene. Her laves i fællesskab en handleplan for
hvordan barnet støttes i den forestående udvikling.
Vi har hjemmebesøg, hvor kontaktpædagogen til det barn der starter op eller skifter
gruppe besøger familien, hjemme i deres hjem. Her er der nogle konkrete emner, der
drøftes, for at sikre familien og barnets bedste opstart i den nye gruppe. Her dannes en
særlig relation, da pædagogen kommer ind i barnets hjem, hvor barnet bliver stolt og viser
sin livsverden frem. Ved mødet har forældrene mulighed for at stille spørgsmål, eller
fortælle om ting, der betyder noget for dem, imens de befinder sig i trygge omgivelser.
Børn i udsatte positioner
Står man i en situation, hvor et barn eller en familie har det svært, kan man indkalde til
ekstra møder, og udarbejde fælles handleplaner. Nogle børn oplever at have svært ved at
blive afleveret, men har det straks godt igen, når afleveringen er overstået, i disse
situationer sørger vi for at holde forældrene opdateret i løbet af dagen, hvis barnets humør
ændrer sig positivt eller negativt. Flere af forældrene føler sig mere rolige, når de
modtager en sms med et billede af deres barn, efter barnet er kommet i godt humør og
kommet i gang med at lege. Derfor sørger vi for at holde forældrene opdateret, særligt
familier i udsatte eller følsomme positioner.
Vi oplever hos Onkel og Tante, at børn, som ofte ender i uheldige skænderier og konflikter
indenfor på stuen, får bedre muligheder udenfor på vores store naturareal. Det giver bedre
muligheder for albuerum, så barnet ikke føler sig mast og stresset. Naturens ro har en
beroligende effekt på alle børn, også børn i udsatte positioner.
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Ydermere har vi hos Onkel og Tante personale med særlige kompetencer og uddannelser,
som kan tage sig særligt af børn og familier i udsatte positioner.
Det er forskelligt for alle, både børn og forældre, hvilke typer af voksne man føler sig tryg
hos. Den mangfoldige personalegruppe, gør det muligt at sætte et bredere net i vandet, så
vi kan nå og imødekomme så manges behov som muligt.
Sammenhæng til børnehaveklassen
Hos Onkel og Tante har vi en 5 års gruppe. Denne 5 års
gruppe er dannet, som et førskole- hold, hvortil der er
knyttet én eller to voksne, alt afhængig af gruppens
størrelse. Her tilrettelægges et struktureret forløb for at sikre
det pædagogiske læringsmiljø, der skaber sammenhæng til
børnehaveklassen. Vi går i dybden med forskellige emner.
Nogle af emnerne går igen for hvert hold, mens andre
emner bliver udvalgt ud fra den aktuelle børnegruppe, og
deres individuelle behov samt de samfundsaktuelle
begivenheder.
Gennemgående for alle hold, arbejdes der målrettet med normer og sociale spilleregler,
som vi ved, de vil møde i skolen. Vi har fokus på empati, omsorg, at være en god ven,
behovsudsættelse, og følelser. Barnets kontakt til sine følelser, samt deres evne til at
forstå, håndtere og særligt italesætte dem, har indflydelse på deres evne til
konflikthåndtering og dermed deres trivsel i det sociale samspil.
Vi har et stort fokus på eget ansvar. “Jamen, jeg havde slet ikke lyst til det, men hende der
sagde, at jeg skulle gøre det”. Vi fokuserer på, at man ikke må gøre noget, kun fordi de
andre børn gør det, eller siger man skal. Barnet skal kende sig selv, sine egne grænser og
følelser, og derfor arbejder vi meget med generelle refleksioner og identitet. Det kan være
svært ikke at synes det samme som sin bedste ven, men vi stræber efter at sikre
selvstændig tænkning hos alle børn. Ydermere skal man i denne gruppe, øve sig i at sidde
stille og koncentrere sig i længere tid ad gangen. Man skal lære at modtage og reagere på
kollektive beskeder. De sidste skal have lært at gå på toilettet selv og tage overtøj på selv.
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Man skal række hånden op, man skal øve sig i at tisse af, inden vi starter, man skal øve
sin forståelse for bogstaver, tal, mønstre, former, og øve sig i at skrive sit navn.
Afslutningsvis drejer arbejdet i denne gruppe sig om, at etablere positive erfaringer med at
deltage i dagtilbuddets fællesskaber, for derigennem at skabe positive forventninger for
fremtiden, samt engagement og lyst til at lære nyt.

Inddragelse af lokalsamfundet
Vi har aftaler med landmændene i området, om at bruge deres arealer. Vi har derfor
adgang til marker, skove, vandløb og en gravhøj i vores nærområde. Vi går desuden på
tur længere væk med de ældste og tager også bussen på tur til f.eks. stranden og heden
indimellem. Vi har også aftale med nogle af landmændene i området om at besøge deres
dyr i staldene.
Hvert forår deltager vi i
Friluftsrådets affaldsindsamling,
hvor vi samler affald i vores
nærområde.
Vi har et samarbejde med vores
lokalråd, hvor vi bl.a. har været
med til at planlægge vandreruter i
lokalområdet og få aftaler på plads
med lodsejerne i området.
Vi deltager hvert år i Naturens dag i september. Her laver vi pandekager på bål og slagter
kaniner, som gæsterne kan smage på. Vi viser desuden forskellige udstoppede dyr og dyr
i sprit frem og der er mulighed for at komme ind til vores levende dyr. Vi har gerne omkring
80 gæster udefra denne dag.
Vi tager desuden på besøg på de lokale biblioteker og bruger museerne i området.
Børnene er også med ude og handle i de lokale butikker, når vi handler dagligvarer til
madlavningen.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
Hos Onkel og Tante vægter vi især udelivet og har derfor særlig fokus på indretningen af
vores udearealer.
Hos Onkel og Tante vægter vi natur- og udeliv højt. Vi mener at naturen er den bedste
lærings- og oplevelsesramme for børn i førskolealderen. Børn skal have mulighed for at
opleve årstidernes skiften, de skal opleve solens varme stråler på huden, kende duften af
nyslået græs og våd nåleskov. De skal mærke vindens kræfter og se sneen dale. De skal
have mulighed for at bevæge sig og sanse i mange forskellige naturtyper, mærke
forskelligt underlag, kæmpe sig op ad
skrænter og trille ned ad bakker. Børn skal
have en grundlæggende forståelse for liv og
død og dermed også respekt for både dyr og
planter i naturen. Børn skal udfordres på
deres udviklingsniveau, så det kan være den
1-årige får en oplevelse ved at holde en
regnorm, mens den 5-årige kan være med til
at slagte en kanin.
Hos Onkel og Tante har vi derfor en stor og udfordrende legeplads. Den er indrettet med
mange forskellige læhegnsplanter, hvor børnene både kan opleve fugle og insekter, men
også forskellige dufter og de har mulighed for at bygge huler og klatre.Vi har en stor
bakke, som børnene om sommeren bestiger og bruger som udsigtspunkt og de triller ned
ad bakken. Om vinteren bliver bakken brugt som kælkebakke.
Vi har en stor frugthave, hvor vi i hele sæsonen er næsten selvforsynende med frugt.
Børnene er med til at plukke frugten og lærer at lægge den forsigtigt i kasser og sortere
det dårlige frugt fra - det får vores dyr.
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Vi har en lille blandet nåleskov med en
tarzanbane. Her oplever de forskellige dufte
og at træerne stikker. De ser forskelle på
lærk, fyr og gran. Der bygges huler og hentes
kogler til andre lege.
Vi har et stort dyrehold med høns, kaniner,
katte, får og geder og om sommeren
supplerer vi ofte med ænder. Vi får hvert
forår dyrebørn, som børnene er med til at
passe og de deltager i slagtningen om efteråret.
Vi har en bålhytte, hvor vi laver bålmad hver fredag hele året. Vi sidder ude og spiser i
duften af røg og nylavet mad. De ældste børn deltager i tilberedningen og oprydningen
efter bålmaden.
De børn, der sover til middag, sover i shelters på legepladsen. De får frisk luft og en god
udeoplevelse - de sover til naturens lyde og egen ro.
Alle børnegrupper har en dag om ugen i naturværksted. Her er der målrettede
naturaktiviteter. Nogle gange er det på ture ud i forskellige naturtyper, hvor der både leges,
snakkes om naturen og det de finder, og de samler materialer til at bruge hjemme hos
Onkel og Tante. Andre gange laves der naturaktiviteter på egen matrikel. Det kan være at
bruge de indsamlede materialer eller det kan være at flytte dyr eller slagte.
Hjemlighed har også en stor plads i vores hverdag, så
børnene inddrages i høj grad i madlavning,
pedelopgaver og indkøb. De bager f.eks. boller hver
torsdag, som spises sammen med forældre og
søskende fredag morgen, hvor vi har fælles
morgenmad for hele familien.
Vi arbejder på at være i små grupper. Vi har inddelt børnene i 3 grupper i forhold til alder,
larverne 0-1 år, pupperne 2-3 år og sommerfuglene 4-6 år. Når børnegruppen er større
end 10-12 børn deler vi dem så vidt muligt, så vi kan få ro til fordybelse i det vi nu er i gang
med.
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De seks læreplanstemaer
Hos Onkel og Tante er hjemlighed og udeliv den grundlæggende ramme for vores daglige
samvær med børn og forældre. Derfor er denne ramme udgangspunktet for de seks
læreplanstemaer.

Hjemlighed
Vi vil skabe en ramme, som tager udgangspunkt i det, barnet kender hjemmefra. Vi laver
mad sammen, spiser sammen, hygger i sofaen med en bog. Man kan komme i nattøj med
en dyne omkring sig og sove lidt videre, hvis der er brug for det. Forældre skal opleve
huset som et familiært sted. De er velkomne i huset og kan slå sig ned med en kop kaffe
eller te både morgen og eftermiddag. De kan også deltage i løbet af dagen, hvis deres
barn kan fungere med det.

Udeliv
Vi vil tilstræbe at alle børn får nogle gode udendørs oplevelser hver dag. De ældste mere
end de yngste. Udelivet er en vigtig del af livet hos Onkel og Tante. Udeliv er både
oplevelsen af at være ude og opleve årstidernes skiften, vinden i håret, solen på huden og
se snefnuggene dale. Det er også at komme tæt på naturen og få naturforståelse. Det kan
være ture ud i naturområder, hvor man undersøger området eller det kan være aktiviteter
hjemme hos Onkel og Tante, både i naturværkstedet, i bålhytten og på legepladsen,
ligesom det handler om samværet med dyrene på vores legeplads.
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Aktiviteter som er bærende i vores dagligdag

Årshjul for aktiviteter hos larverne
4. kvartal

1. kvartal

Traditioner til jul/efterår f.eks.
oppyntning

Leger med blade
kastanjer o.l.

Børn og voksne hjælpes
med at lave påskepynt

Naturaktivitet hver mandag
Lege på legepladsen

Sneleg
Lygtefest

Snakke med dyrene
Male med fingerSpiser sammen ved bordet
maling
Tæt nærvær med kendte voksne
Større børn kommer på besøg hos larverne
Morgenmad
Gode, trygge rutiner
Vi er meget på legeVi er meget på legeDe hjælper med det de kan
pladsen
pladsen
Øve med stigen til puslebordet
Øve selvhjulpenhed
Lege i sandkassen
Lege i sandkassen
Opleve forskelligt vejr
Lave sæbebobler
Ligge i hængekøjer ude

3. kvartal

Opleve forskelligt vejr
Lave sæbebobler
Ligge i hængekøjer ude
Kigge på dyrebørn

2. kvartal
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Årshjul for aktiviteter hos pupperne
4. kvartal

1. kvartal
Formiddagssamling
Værkstedsaktiviteter
Høre julekalenderhistorie

Lave gaver

Formiddagssamling
Værkstedsaktiviteter

Hente juletræ
Kælke

Klippe gækkebreve
Lave mad/handle
Fodre dyr/samle æg

Holde julefrokost

Kælke
Lave fastelavnsris

Bage boller

Klæde ud/slå katten

Gå til julegudstjeneste
Højtlæsning/rim og remser
Lave fødselsdagsgaver
Samle kastanjer

Sanselege

Leg med vand

Motoriske lege
Selvhjulpenhed

Lave påskepynt
Opleve dyreunger
På opdagelse på
legeplads

Kigge på høst på markerne
Leg i højt græs
Gå i bare tæer
Opleve slagtning af dyr
Samle frugt i frugthaven

3. kvartal

Vandleg
Gå i bare tæer
Leg i højt græs
Opleve klipning af får

2. kvartal
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Årshjul for aktiviteter hos sommerfuglene
4. kvartal

1. kvartal
Hente juletræ

Kælke/skøjte

Lave dekorationer og pynt

Sætte forårsblomster

Samle naturmaterialer

Se på dyrespor

Slagte ænder

Lave fastelavnsris og masker

Finde fuglereder

Gå med bare tæer i sneen

Lave græskarlygter

Tappe saft af birketræer

Juletur for de 5 årige
Besøg grævlingehøjen

Besøg grævlingehøjen

Naturture
Se på høst

5-årsgruppe

Lege på halmballer

Kreative aktiviteter

Plante forårsblomster

Sommerfest/Høstfest

Undersøge træer

Lave æblemost

Lære om fugle

Tur i majsmark

Besøg grævlingehøjen

Høst i køkkenhave
Smag på naturen f.eks. brombær
Lave efterårsdekorationer
Slagte dyr
Besøg grævlingehøjen

3. kvartal

Få dyrebørn
Lave påskepynt
Sætte kartofler
5-års cykeltur
Lave hyldepandekager

2. kvartal
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Alsidig personlig udvikling
Pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Alsidig personlig udvikling”
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker
og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne
potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og
kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem
børn og det pædagogiske personale og børn i mellem. Det skal være præget af
omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement,
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette
gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.
(§ 3 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer)

Læringsmiljø for ”Larver” (0-2 år)
Børnene er i en lille gruppe på 4-8 børn med 1-2 voksne. Her skabes mulighed for nærvær
og oplevelser omkring et fælles tredje. Det vægtes, at der er tid til at sidde på skødet og
mærke den voksne. Børnene spiser selv i det omfang, de kan magte det, ligesom de
begynder at hjælpe med at tage deres eget tøj på. Dette understøtter deres livsduelighed
og giver dem selvtillid.
Læringsmiljø for ”Pupper” (2-4 år)
Børnene indgår i en større gruppe på op til 20-22 børn og 3-4 voksne. Det tilstræbes at
dele gruppen i mindre enheder på 5-6 børn med en enkelt voksen, så der er tid og rum til
nærvær og fordybelse. Det skaber ro til at føre samtaler ved bordet, hvor alle kan komme
til orde og føle sig betydningsfulde. Børnene begynder at få opgaver i fællesskabet med at
rydde op og dække bord. Der er stort fokus på arbejdet med selvhjulpenhed. Børnene får
tid til at arbejde med at tage tøj af og på, vaske sig selv før og efter måltidet og påbegynde
at komme på toilettet med guidning fra en voksen.
Læringsmiljø for ”Sommerfugle” (4-6 år)
Børnene indgår i en større gruppe på 20-25 børn
og 3-4 voksne. Børnene bliver udfordret både i den
store gruppe og i mindre grupper på 6-10 børn. Der
er mange ture ud af huset, hvor børnene får nye
indtryk og ofte skal prøve nye ting. Det opøver
deres gå-på-mod og deltagelseskompetence. De
voksne er de primære omsorgspersoner, men
børnene opfordres til at hjælpe deres kammerater,
hvis de er kede af det eller har brug for hjælp. Her
fungerer den voksne som guide og støtter barnet i at få en oplevelse af sig selv som
betydningsfuld for andre.
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Social udvikling
Pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Social udvikling”
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i
sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed
ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.
(§ 5 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer)

Læringsmiljø for ”Larver” (0-2 år)
Børnene har samling hver dag efter frugt. Her skiftes de til at vælge en figur, som
repræsenterer en sang - dette er den første spæde start til at give plads til andre i
fællesskabet - man skiftes og venter på tur. Alle børnene er fælles om sangen, den
oplevelse, som er valgt af ét af børnene.
Læringsmiljø for ”Pupper” (2-4 år)
Børnene fodrer dyrene og oplever at når man går stille og roligt, vil dyrene gerne snakke,
men hvis man løber og råber, løber de væk. Disse erfaringer kan bruges til at opbygge
relationer til andre børn. Det er gruppens opgave at bage boller til det fælles morgenbord
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fredag morgen. Her bidrager de som gruppe til det store fællesskab. De oplever at
samarbejde om at løse en vigtig opgave, både når de fodrer dyr, og når de bager boller.
Pupperne laver også gaver til alle børnenes fødselsdage og oplever dermed glæden ved
at lave noget til andre.
Læringsmiljø for ”Sommerfugle” (4-6 år)
Børnene er på mange ture ud af huset. Her leger børnene sammen og øver sig i
forhandling og konfliktløsning. De voksne står på sidelinjen og guider, når der er behov for
en hjælpende hånd. Sommerfuglene spiller spil, hvor de øver sig i at indordne sig under
regler og både vinde og tabe og stadig være gode venner.
Børnene løser også mange praktiske opgaver. De passer f.eks. køkkenhaven og oplever
hvordan de ved en fælles indsats når et mål - nemlig at have grøntsager og frugt, som vi
kan spise i dagligdagen. De oplever, at man nogle gange kan flere ting i fællesskab end
alene. F.eks. at bære en kasse med frugt.
Kommunikation og sprog
Pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Kommunikation og sprog”
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der
bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer
med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan
anvende i sociale fællesskaber.
(§ 7 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer)

Læringsmiljø for ”Larver” (0-2 år)
Hos larverne bruges babytegn aktivt. Børnene kan kommunikere kropsligt længe før de
kan udtrykke sig verbalt. Børnene oplever tidligt glæden ved at blive forstået igennem
babytegn.
Til samlingen i forbindelse med frugt synges der sange ud fra konkreter i en sangkuffert.
De kendte sange, giver børnene en række ord, som de efterhånden kan indoperere i deres
verbale sprog. For at give børnene ord sætter den voksne også altid ord på det der sker.
F.eks ”Nu skærer jeg æblet i små stykker”, eller ”Nu tager jeg bleen af, så du kan få en ny
på”
Læringsmiljø for ”Pupper” (2-4 år)
Hos pupperne bruges rim og remser, sange og oplæsning i samlingen for at give børnene
nye ord til deres ordforråd. For at gøre ordene aktive tilstræbes det at arbejde i små
grupper, så der er plads til samtale. Man taler om hvad man laver, f.eks. når man bager
boller eller fodre dyr. Der stilles spørgsmål, så børnene øver sig i at formulere
sammenhængende sætninger.
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Børnene øver også samtalens kunst, at skiftes til at tale og lytte, når man er flere sammen.
Læringsmiljø for ”Sommerfugle” (4-6 år)
Sommerfuglene hører længere historier. De
får læst kapitelbøger. De skal dermed
kunne forestille sig det, de hører, altså gøre
noget abstrakt til noget konkret inde i
hovedet. De bliver udfordret på deres viden
og indlevelsesevne og bliver stillet
spørgsmål som ”hvorfor mon drengen i
historien er ked af det?” eller ”Hvor mange
forskellige biller kender vi?”
Hos sommerfuglene øver børnene sig også i konfliktløsning. Når der er konflikt mellem
nogle børn, iagttager den voksne typisk på afstand, for at være til rådighed, hvis de får
brug for hjælp. De får dog mulighed for selv at prøve at løse konflikten først.
Krop, sanser og bevægelse
Pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og
eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres
krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og
forskellige former for bevægelse.
(§ 9 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer)

Læringsmiljø for ”Larver” (0-2 år)
I sommerhalvåret er larverne meget udendørs. Her bruger de kroppen, når de bevæger sig
rundt på forskellige underlag. De både kravler og går på grus, fliser og græs. Her får de
udfordret både deres motorik og deres sanser. Sanserne stimuleres også, når de er inde
hos dyrene og klapper en blød kanin eller en stivhåret ged.
I vinterhalvåret er de mere inde. Her leges med henholdsvis motorik og henholdsvis
sanser en dag om ugen. Det kan f.eks. være kravlebaner, leg med trylledej eller
sanseplader.
Der er fokus på at de oplever både vilde aktiviteter og stille aktiviteter.
Børnene tilbydes forskelligt mad, så de oplever forskellige smage og konsistenser. De
spiser så vidt muligt selv og gerne med fingrene, så de kan mærke maden.
Læringsmiljø for ”Pupper” (2-4 år)
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Pupperne bruger deres kroppe aktivt på legepladsen.
Her bliver klatrer, kravlet, løbet og cyklet. Der er
forskelligt underlag, som udfordrer motorikken. De får
pirret sanserne, når de oplever solen, der skinner på
huden, mudder på hænderne, duften af nyslået græs,
lugten fra dyrenes stald og meget, meget mere.
Puppene øver sig i selv at tage tøj af og på. Her
opøves finmotorikken. De begynder også at træne
renlighed i denne periode. De får den ro, de har brug
for på toilettet, for at øve sig. Nogle børn nyder at
sidde med en bog.
Mange pupper sover til middag, her får de hvilet og
oplever kroppen i ro. Når de er indendørs er det også
stille lege, hvor de er nede i tempo. Det kan være de
er fordybet i leg i legekøkkenet, med plus plus’er eller
ved at tegne.
Læringsmiljø for ”Sommerfugle” (4-6 år)
Sommerfuglene bruger hele den store legeplads til fysisk udfoldelse. De cykler på
løbecykler og klatrer højt op i træerne. Her øves både styrke, koordination og balance.
Børnene hjælper med at muge ud hos dyrene og bruger deres muskler. De får
fornemmelse for hvordan man bruger kroppen til både at skubbe og trække med.
Når sommerfuglene tager tøj af og på bruger de deres finmotorik til at knappe knapper og
lyne lynlåse.
Børnene øver sig i selv at øse op, når de spiser og prøver at spise med kniv og gaffel. De
får tilbudt varieret mad, så de oplever forskellige konsistenser og smage.
Natur, udeliv og science
Pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science”
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete
erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske
naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed
med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen
af den bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og
undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med
at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en
begyndende matematisk opmærksomhed.

(§ 11 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer)
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Læringsmiljø for ”Larver” (0-2 år)
Larverne er især udenfor i sommerhalvåret. Her oplever de vindens susen og solens
varme stråler. De er dog også ude og mærke regnen og sneen, der falder. De smager på
jorden og får mulighed for at røre ved regnorme og biller. De er på besøg i vores dyrehus
og hilser på får, geder, katte, kaniner og høns.
Læringsmiljø for ”Pupper” (2-4 år)
Pupperne passer til daglig vores dyr. De fodrer får, geder, katte, kaniner og høns. De
oplever de får dyrebørn om foråret og vi slagter om efteråret. De oplever at dyrene gerne
vil snakke, når man går stille og roligt i indhegningen, men løber væk, hvis de selv er vilde.
De henter æg hos hønsene, som de bruger, når de bager boller.
Pupperne leder efter biller, regnorme og frøer i det høje græs. De lytter til fuglene, også
når de sover til middag i shelterne.
De ser hvordan frugttræerne først blomster og senere bærer frugt, som vi så spiser.

Læringsmiljø for ”Sommerfugle” (4-6 år)
Sommerfuglene oplever dyrene få dyrebørn og foråret og vi slagter om efteråret og på
denne måde får kød. De passer vores køkkenhave. De sår, luger og høster grønt, som
bagefter bruges i madlavningen. De henter frugt i frugthaven, som sorteres. Det dårlige får
dyrene og det gode får vi til frugt.
Sommerfuglene er på ture ud i den omgivende
natur. De er ved bækken, i nåleskoven, på
marker, ved stranden og heden. De ser og
oplever mange forskellige naturtyper.
Sommerfuglene taler også om maden. Hvad er
sund og usund mad? Hvad gør det ved vores
krop? De sammenligner dyrenes organer (når vi
slagter) med menneskets organer
(plastikfigurer).
Børnene er med til at samle affald og sortere
det. De hjælper med at fodre vores dyr med det
organiske affald.
Børnene er ude i al slags vejr og oplever
hvordan forskellige årstider kan give forskellige
oplevelser.
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Kultur, æstetik og fællesskab
Pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Kultur, æstetik og fællesskab”
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige
og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle
baggrunde, normer, traditioner og værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange
forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som
stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at
børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og
medier.
(§ 13 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer)

Læringsmiljø for ”Larver” (0-2 år)
Larverne har faste daglige rutiner, hvor de oplever at tingene gentager sig.
De laver kreative aktiviteter. De maler f.eks. med vandfarve og fingermaling. De leger med
modellervoks og kan forundres over materialets foranderlighed. De synger og danser.
Læringsmiljø for ”Pupper” (2-4 år)
Pupperne oplever de daglige rutiner og tilbagevendende traditioner. F.eks. er der fælles
morgenmad hver fredag. De oplever hvordan vi klæder os ud, synger og slår katten af
tønden til fastelavn. De ældste pupper er med i kirke til jul, hvor der er børnegudstjeneste.

Pupperne er medskabende til
spis-sammen, hvor de forbereder
bordpynt og madlavning til det
fælles aftenarrangement.
De laver fødselsdagsgaver til alle
hos Onkel og Tante. Her bliver der
tegnet og malet og de oplever
glæden ved at lave noget til andre.
De klipper, klister og maler både
med farver og med mudder.
Puppene klæder sig meget ud og
lever sig ind i andre roller.
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Læringsmiljø for ”Sommerfugle” (4-6 år)
Sommerfuglene tager på besøg udenfor huset. De ser skolernes teaterforestillinger og
efterskolens musical. De tager på museumsbesøg og besøger andre børnehaver. Især de
ældste - de 5-årige har mange kulturture ud af huset.
Børnene tegner, maler, klipper og klistrer. Især i forbindelse med højtider, hvor de laver
pynt.

Evalueringskultur
Hos Onkel og Tante arbejder vi med systematisk pædagogisk refleksion på flere planer. Vi
har især to metoder, som vi arbejder i dybden med. Der evalueres på stuemøde ca. hver
3. uge. Hver metode evalueres hver anden gang, så der er seks uger mellem hver
evaluering på den enkelte metode.
Den ene metode er arbejdet med et indsatsområde. I 2020 er det nærvær og
sprogudvikling. Her vælger den enkelte stue et mere specifikt emne, de vil fordybe sig i.
F.eks. Hvordan kan vi skabe mere nærvær under måltidet? Alle pædagogiske
medarbejdere laver dokumentation af det valgte fokusområde. Det kan være nedskrevne
iagttagelser, fotos med forklarende tekst eller videooptagelser. Man dokumenterer hvad
der sker og diskuterer efterfølgende på baggrund af den indsamlede dokumentation
hvordan man kan udvikle på området.
Den anden metode er indsats i forhold til et specifikt barn. Der vælges et barn, som har en
særlig udfordring og barnet vendes gennem Søren Fiskers metode ”Systematisk refleksion
i pædagogisk praksis”. Her gennemgås parametre både for barnet, relationer og for
institutionen, som kan have indflydelse på barnets trivsel. Metoden betyder, at man får
fokus på egen andel i barnets mistrivsel og dermed kan give barnet bedre betingelser.
Disse forbedrede betingelser kommer ikke alene det ene barn til gode, men hele
børnegruppen.
Udover den systematiske pædagogiske refleksion, evaluerer vi også på alle vores større
arrangementer og aktiviteter. F.eks. fastelavn, bedsteforældredage, heldagsture og
lignende. Vi ser hver gang på, om noget skal ændres til næste gang og oplægget til
aktiviteterne tilpasses, så man får det inddraget ved næste aktivitet.
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