
 

KVALid Udviklingsplan – Børnehuset Hammershøj  
D. 9. december 2020 

 
D. 16. november Tilsynsfeedback 
KVALid-rapporten og sparringen pegede på følgende (vores Udviklngsområder): 

• Materialer og aktiviteter der understøtter sprog, motorik, (Læringsmiljøer) 

• Kommunikation der inddrager børnenes perspektiver og mulighed for udvikling, medindflydelse 
mv. (som f.eks. ved at stille åbne spørgsmål) 

• En systematik omkring kommunikation, planlægning og evaluering 

• At udarbejde pædagogiske intentioner for legepladsens læringsmiljøer 

• Vokseninitieret aktivitet (så vi ikke bare er)  

• Træne os i at tale om den pædagogiske intention 
 
Udviklingsplan med Områdeleder d. 9. december 2020 

• Oprettet på Hjernen og Hjertet - Udviklingsplan 2020 
https://www.results.dk/servlet/dk.pls.rambollresults.web.pages.HierarchyAdministrationPage?project=10531729&locale=da#project=1
0531729;page=OWN_PAGE;id=24339485; 

• Mål: At udarbejde pædagogiske intentioner for legepladsens læringsmiljøer 

• Tegn: Prioriteret tid til faglig fokus på personalemøder og teammøder 

• Vi planlægger og tilrettelægger planlagte pædagogiske aktiviteter til legepladsen 

• Hver dag foregår der planlagte pædagogiske aktiviteter på legepladsen 

• Der er tydelig pædagogiske struktur for aktiviteter på legepladsen 

• I hverdagen taler vi mere om vores pædagogiske intentioner 

• Som mål og tegn tager vi fra KVALid udgangspunkt i bl.a.  
Det pædagogiske læringsmiljø 
1. Planlagte vokseninitierede aktiviteter 

  
 
 
 
 

https://www.results.dk/servlet/dk.pls.rambollresults.web.pages.HierarchyAdministrationPage?project=10531729&locale=da#project=10531729;page=OWN_PAGE;id=24339485
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Fra Hjernen og Hjertet – Vores udviklingsplan d. 15. december 2020 
Tiltag ift. at kunne udarbejde pædagogiske intentioner for legepladsens læringsmiljøer 
 i en overordnet form og strategi:  

 

Om formiddagen - Der foregår jf. månedsplanen overvejende aktiviteter med pædagogiske intentioner i 
forskellige områder - legepladsens læringsmiljøer 
Tiltaget er, at det er beskrevet tydeligt på månedsplan og evt. ugeplan (intern planlægning) 
 

Om eftermiddagen - Er der et praktiske hensyn til muligheder der er begrænset af mindre normering.  
Vi er nødt til at sløjfe Coronaopdeling af legepladsen (rødt & hvidt bånd), for vi er nok til at starte aktiviteter 
i middags- / eftermiddagsstunden. 
Tiltaget er på to områder: 
Det skal være muligheder for nemme tilgængelige lege og aktiviteter, hvor der er pædagogiske 
intentioner bag ift. Læreplanstemaer - Vi etablere "aktivitetskasser" der indeholder materialer, legesager, 
rekvisitter mv. der understøtter div. lege og aktiviteter. 

o Aktivitetskasse  der nemt kan tages frem fra redskabsskuret på legepladsen  
Kasserne indeholder tema-beskæftigelse / temamateriale + indholdsliste og læringsbeskrivelse på kasse. 

o Aktivitetskasse – de større på legepladsen - skal indeholde materialer og ting der ….ift. det område kassen er 
placeret i  områderne kan understøtte de aktuelle læringsmiljøer. 

o Oversigt over Aktivitetskasser og evt. hvornår de er brugt 
 

Der skal hver eftermiddag være en naturlig praksis i, at der arrangeres legemiljøer via aktivitetskasser.  
Der er naturlige opgavefordeling om eftermiddagen, hvor normeringen er lavere – en ansvarsfordeling ift. 
hvem der gør hvad og bl.a. skal fordele/uddele aktivitetskasser. 
Aktivitetskasser kvalificeres og udvikles i fællesskab på p-møder og i Ø-tid som fælles fokusområde    
Eksempler på Aktivitetskasser der kan understøtte pædagogiske temaer kvaliteten i udbyttet af 
æringsmiljøet (KVALid-billede) :  

• Rollelege - Butik   

• Rollespil  

• Hulekassen  

• Natur & Science    

• Musik, dans, sang  

• Motorik, Bevægelse   

• Rolleleg - Gryder, potter og pander   

• Rollelege - Biler, bilbaner…  

• Rollelege - Dukker, dukketing  

• Dyrekasse  
 

A. De eksisterende læringsmiljøer tydeliggøres, så de i højere grad kan komme i spil i planlægning og 
anvendes med større æstetisk bevidsthed. 

De eksisterende læringsmiljøer:   
▪ By-miljø (legehus, mooncarområde, ….) 
▪ Butik / sandkasseområde 
▪ Vandbane / sandkasseområde 
▪ Skovområde (Natur & Science)  
▪ Bålområde  
▪ Græs og bakkemiljø – (bevægelse) 
▪  

 

B. Etablere nye/bedre læringsmiljøer med temaer og aktiviteter  
 

Evaluering 
Dette bliver et fokusområde, hvor vi over en periode (evt. foråret) udvikler og gør erfaringer med 
aktivitetskasser og brug af læringsmiljøer via vores oversigtsskema. Det bliver udviklet og evalueret på p-
møder og i hverdagen. Vi stiller større krav til os selv ift. at formulere indhold, aktiviteter og beskrivelser at 
praksis på p-møder, teammøder ift. planlægning og formidling samt til evaluering på p-møder og 
teammøder (hvor vi afsætter mere tid til netop dette). 


