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Skovbrynets børnemiljø 

I Skovbrynet evaluerer vi løbende børnenes miljø, og de seneste evalueringer er tilgængelige på 

Skovbrynets hjemmeside. Der er en pædagog, der har fået tildelt ekstra tid til dette arbejde – dog 

er det et fælles arbejde at være opmærksom på børnenes omgivelser, og hvordan de oplever disse. 

Vi laver handleplaner, når vi oplever, at der er et område, der trænger til forbedring, og disse er alle 

voksne i Skovbrynet forpligtiget til at arbejde videre med. 

Børnemiljøvurderingen er en løbende proces og der vil hvert kvartal i 2021/2022 blive lagt en ny 

udgave ud med nye evalueringer. Nedenstående områder vil det næste år blive gennemgået: 

Garderobeforhold   Stuer 

Toiletter og puslerum   Spiseplads og måltider 

Soveforhold – krybberum og lignende  Udearealer – legeplads mv 

Ture og udflugter – brug af nærmiljøet  Årstidsfester 

Køkken    Sikkerhedsforhold og førstehjælp 

Børnenes trivsel og tilknytning   Familiens vurdering af barnets trivsel og relationer 

- Forældretilfredshedsundersøgelse 

Familien – relationsarbejde mellem dagtilbud og forældre  Personalets arbejde med selvopdragelse og antroposofi 
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Toiletter og puslerum 

 

Fysisk børnemiljø__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Hygiejne_________________________________________________________________________ 

Toiletter og puslerum rengøres og sprittes af 1 gang dagligt af et professionelt rengøringsfirma samt flere 

gange dagligt af Skovbrynets personale. 

Børnene lærer at vaske hænder korrekt efter toiletbesøg. 

Psykisk børnemiljø_________________________________________________________________ 

Der er altid en voksen tilstede sammen med børnene. En sjælden gang forlader børnehavepædagogen 

rummet for at hjælpe et andet sted i huset og dette kan i nogle tilfælde skabe utryghed for enkelte børn.  

Stemningen er god og tryg med små grupper af børn i toiletrummet. Ved større børnegrupper kan der opstå 

en kaotisk stemning. 

Pædagogen står til rådighed for guidning, hjælp til påklædning, tørre numse eller hjælpe ved håndvask. Der 

synges i fællesskab en vaske hænder sang.  

 

I puslerummet pusler pædagogen kun et barn ad gangen i en rolig stemning og bestræber sig på at der max 

er tre børn med voksne i rummet, som svarer til antal puslepladser vi har. 
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Læringsmiljø______________________________________________________________________ 

Toiletbesøg og håndvask er en del af vores daglige rytme; morgen og formiddag, før og efter frokost samt 

eftermiddag.  Børnene oplever herved en rytme og genkendelighed og de efterligner hinandens adfærd, som 

fordrer til selvhjulpenhed samt til en naturlig og fri kropsbevidsthed. 

De mindste børn deltager også ved disse toiletbesøg, men nøjes ofte med at vaske fingre, da de ikke helt er 

klar eller har modet til at benytte toilettet. Bleer skiftes enten i toiletrummet, hvor barnet er stående eller i 

puslerummet. 

Forbedringsområder_______________________________________________________________Bø

rnehavens toilet: 

• General fokus og forbedring af æstetik og sanseligt miljø i toiletrummet, for at skabe en tryg 

stemning. Fx. vægge laseres, en hylde på væg til planter, krystaller o.l. 

• Opmærksomhed på, at nogle børn viser en utryghed ved toiletbesøg eller er blufærdige. Disse børn 

skal tilbydes toiletbesøg i mindre gruppe eller alene. 

• En dør eller svingdør kan med fordel sættes op ved indgangen til toiletrummet på 1. sal for at 

skærme børnene mere end skillevæggene gør for forbipasserende på gangen. Døren vil medvirke til 

mere trygge/private rammer for børnenes toiletbesøg. 

• Obs. på vandhaner ofte løber med varmt vand.  

 

Puslerum: 

• General fokus og forbedring af æstetik og sanseligt miljø. Planter eller andet kan med fordel 

placeres i vindueskarme for at højne det sanselige miljø. Der kan med fordel hænges en uro eller 

andet  over hvert puslebord. 

• Vægge laseres i begge puslerum. 

• Trådreol i det store puslerum kan erstattes med en fin kommode til opbevaring af bleer, klude 

o.l., til opfyldning. 

• Hylde med lille kurv hænges ved hvert puslebord til olier, cremer osv. så det er lettere at få fat i 

og den tætte stund med barnet kan bevares. 

• Større kurve til børnenes tøj. Knager med poser til sovetøj i det lille puslerum flyttes ned i 

børnehøjde da børnene ofte beder om selv at hjælpe med at finde det frem, og dette vil fordre 

barnet til selvhjulpenhed. 

• Opmærksomhed på at der er max. 3 børn og voksne i rummet ad gangen. 

• Hasper på vinduer i begge puslerum. 

• Udsugning skal være tændt. 

• I det lille puslerum kan puslebordet ikke køre helt ned pga. vandrør, og derfor er det vanskeligt for 

de mindste børn at vaske hænder, da en skammel ikke kan stå forsvarligt ved vasken. En 

ergonomisk stige kan evt. være en løsning.   
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Soveforhold – krybberum og lignende 

 

Fysisk børnemiljø__________________________________________________________________ 

 

                   
 

 

Hygiejne 

Vuggestuebørnenes sengetøj vaskes af forældre 

Børnehavens soveposer vaskes af personale 

  
Psykisk børnemiljø 

Alle børn i Skovbrynet sover udendørs - enten i krybbely eller i bålhytten. Begge steder er der rig mulighed 

for at opleve lydindtryk fra naturen. 

Hvert enkelt barn puttes af en voksen, som synger en genkendelig godnat sang med ønske om en god og 

tryg søvn. 

Har et barn brug for at holde i hånd eller blive strøget over kinden for at give slip til søvnen, så opfylder den 

voksne dette ønske. 

Vuggestuens børn sover i barnevogne eller krybber i et overdækket krybbely. I krybbely er der hver dag en 

voksen som våger over de sovende børn. 

 

Børnehavens børn sover i bålhytten i soveposer og her er en voksen tilknyttet i ca. 20 min.  

De sovende børnehavebørn overvåges herefter af voksne som er i haven samt en baby alarm.  
 

Læringsmiljø  
De største børn hjælper selv med at finde sove tøj, sutter og bamser frem. Dem, der kan gå, følges til 

deres barnevogne, krybber og sovepladser. Børnene kravler selv op i barnevogne og krybber ved hjælp af 

stiger. 
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Forbedringsområde 

Krybbely: 

• Mangelfuld rengøring af krybber. 

• Feje fliser ofte så barnet ikke tager blade og skidt med op i krybbe. 

• I forreste rum kan der med fordel afdækkes ved gittervæg da sol og regn kan komme ind. 

• I det andet rum mangler der lidt lys fx. en lyskæde i bagerste hjørne. 

• I det tredje rum kunne der med fordel lukkes af med et tag i stedet for solsejl. Et sådan tag ville 

give mere plads til krybber, samt skærme for vind, regn og sol. Af og til står krybber her meget 

udsat.  

 

 

 

Udearealer – legeplads mv 

 

Fysisk børnemiljø 
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Hygiejne 

Om morgenen, når vi møder ind i Skovbrynet, er det vigtigt, at vi lige går en runde i haven, da der, især om 

sommeren, kan have været gæster om aftenen, der har hygget sig i vores bålhytte. Flasker og andet 

ryddes op. Alle børn bliver afleveret ude om morgenen, så personalet er også udenfor, og kan hurtigt 

samle skrald eller andet sammen, der er dukket op i løbet af natten. 

Vi har et årligt legepladstilsyn, der laver en status på vores legeredskaber. De mangler og fejl, som de 

påpeger bliver udbedret hurtigst muligt. 

I 2021 er vores have og udearealer i fokus. 

 

Æstetik - sanseoplevelser 

Vi er ude i alle årstiderne. Vi ser hvordan skoven og planterne i vores bede blomstrer, visner, skyder frem 

mm. Vi mærker vinterens kulde, og lærer at det er godt med en masse tøj og vanter. Aprils uberegnelige 

vejr, så vi det ene tidspunkt har lyst til at smide jakken og det næste bliver overrasket af en haglbyge. 

Sommerens varme gør, at vi smider tøjet og især er det dejligt at komme af med skoene og løbe rundt på 

bare tæer. Om efteråret falder bladene af træerne og vi mærker sensommeren gå på hæld. Naturen 

indretter de forhold, som børnene oplever i haven og skoven. 

På vores udearealer sørger vi for, at børnene kan lege i overensstemmelse med naturen. Vi har ikke en 

masse kunstigt legetøj, vores legeredskaber er enkle, hvilket overlader større plads til fantasien. Legehuse, 

bede, kroge, tæpper til at lave huler af, klatrestativ, rutsjebane. Vi har mange stykker træ og pinde, som 

kan bruges til alverdens lege og aktiviteter. Vores bålplads midt i haven bliver brugt til at lave mad over, så 

børnene kan dufte, se og smage den proces, som ender med at være deres middagsmad. De er også med 

til at tilberede maden, og kan derved også smage og lugte de forskellige råvarer. 

Så har vi Åløkkeskoven som nabo. Ikke kun giver den adgang til at at se og mærke årstidernes skifte på 

nært hold, men den er også en god legeplads, hvor der kan klatres og tages på eventyr i lige præcis det 

tempo barnet selv føler sig parat til.   

 

Psykisk børnemiljø 

 

Vores have er stor til at kunne rumme alle husets børn. Nogle gange vil de gerne rutsje mange sammen, 

nogle gange vil alle gerne gynge på een gang, men så lærer de enten at vente til det er deres tur, eller også 

så finder de på noget andet. Der er plads og muligheder til meget. Hvis man har brug for en pause, så har vi 

vores bålhytte, hvor der er mulighed for at trække sig hen og holde et lille hvil. Det er også her de yngste 

børn i børnehaven, der stadig har brug for en middagslur, ligger og sover. Der er indrettet et leje til dem 

med madrasser, lammeskind, soveposer og en himmel over dem af stof. Der er også en lille tipi, så hvis 

barnet bare vil sidde lidt og tage en timeout, så er det også muligt. Der er en voksen til stede om 

eftermiddagen, som laver små kreative sysler, så hvis barnet ikke har energien til at lege selv, så er der altid 

mulighed for at få en rolig stund i Bålhytten med en voksen.  
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Læringsmiljø 

 

Der er rig mulighed for at børn kan lege i mindre- og større grupper. Om formiddagen er haven delt i to, så 

hver børnehavestue har deres del. Dette er for at begrænse den tendens der ellers har været for, at 

børnene løber hovedkulds frem og tilbage. Dette skaber mulighed for at indgå i nære relationer, samt 

glæden ved at opdage haven ‘på ny’ når de skifter halvdel. 

Vi er alle fælles om at passe på vores have. De voksne går og pusler og sysler med haven eller andet 

forberedende, og dette kan børnene være med til, hvis de ønsker det. Det sker ofte, at børnene også 

finder kosten eller riven frem, når de ser de voksne gå og ordne haven.  

Når børnene bliver hentet så bliver de og deres forældre opfordret til lige at tage nogle lege- eller 

haveredskaber og lægge det på plads. Dette er også en måde at lære børnene om at vi passer på vores 

fælles ting og have. Generelt sørger vi alle for at haven er ryddet og pæn.   
 

Forbedringsområder 

 

Vores have trænger generelt til en kærlig hånd. Vi mangler flere kroge, hvor børnene kan isolere sig helt 

om deres leg. Vi mangler flere bede til blomster og krydderurter til at stimulere sanserne. Vores legehuse 

og andet træ trænger til at blive udskiftet. Selvom børnene har det godt og leger, så kan det godt blive 

meget bedre. Derfor er haven vores fokusområde for 2021. 

 

 

Ture og udflugter – brug af nærmiljøet 

 

 
 

Fysisk børnemiljø 

 

I Skovbrynet har vi to vuggestue grupper, Alferne og Elverne, som hver har 3-4 voksne tilknyttet. I 

vuggestuen har vi også to grupper, Skovnisserne og Rumpenisser. De har hver fire voksne tilknyttet. 
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I børnehaven er der en ugentlig fastlagt skovtur, hvor hele stuen tager en tur i skoven. Derudover bliver 

skoven brugt til at finde ting og sager, som bruges i hverdagen i haven. I vuggestuen går man også på tur i 

mindre grupper, alt efter børnenes behov.  

 

Til turene har vi trækvogne, og Lillegruppen har en lille rygsæk med diverse småting, som kunne vise sig 

nyttige at have med når man er på tur med de yngste. 

  
Æstetik - sanseoplevelser  

 

Vi bruger skoven aktivt i vores hverdag, og derfor får børnene mange indtryk af årstidernes skifte.  

Derudover tager børnehaven på bondegårdsbesøg i sensommeren i forbindelse med høsten. Her bliver 

alle børnene hentet i en bus, og kørt til en bondegård, hvor de får lov til at lege i halmballer, klappe 

dyrene, mærke kornet, stikke fingrene i melet. Og de får korn med hjem, som de også selv kan tærske og 

male de efterfølgende dage. 

Nede i skoven har vi en fårefold. Her bliver børnehaven inviteret ned og opleve fårene blive klippet, eller 

når der er kommet lam. 

Den lokale kirke inviterer børnehaven til at komme og se krybbespillet, der er stillet op i kirken i december. 

Her møder børnene præsten, synger et par julesange og går så hjem igen. En oplevelse af kirkerummet, 

højtideligheden i årstiden opleves på denne lille juleudflugt. 

Sammen med forældrene holder vi Majfest og Høstfest. Også dette giver rig lejlighed for årstidens 

sanseoplevelser. Til majfesten i form af de mange nyudsprungne blomster, dansen om majstang og alle de 

lyde, farver og smage, der hører foråret til. Til høstfesten fylder vi haven med halmballer, der bliver syltet 

over bålet, musikken spiller op til dans og høstbrødet brydes. 

Psykisk børnemiljø 

 

Det er meget lidt at vores børn reelt færdes i trafikken. Men selv på en lille tur i skoven, bliver 

børnehavebørnene bedt om at stille op to og to og holde deres kammerat i hånden, indtil målet er nået. 

De voksne fordeler sig som for-, midte- og bagtrop og kan således hele tiden holde øje med alle børnene. 

Der bliver talt om med børnene, at man gå pænt, ikke skubber, eller overhaler, og først når man er 

fremme, så kan man løbe frit rundt og lege. I vuggestuen har de voksne en trækvogn med, da det ikke er 

let for dem at gå to og to, men de ved godt, at indtil man når frem, så holder de fast i trækvognenes kant. 

Dette hjælper også på deres stabilitet. 

De voksne kender de børn, de har med på turen, så de stiller også de børn sammen, som de ved kan 

sammen. Ligeledes sørger de voksne for selv at holde de børn i hånden, der har brug for ekstra hjælp eller 

opmærksomhed på ture ud af huset.   
Læringsmiljø 

I Skovbrynet bruger vi skoven som en aktiv del af vores grundlæggende pædagogik. Vi ligger inde i et 

villakvarter, så der er ikke mange andre tilbud i vores nærmiljø, som vi kan drage nytte af. Udover kirken, 
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som nævnt ovenover. I Skoven er der dog masser af muligheder, da der findes både vand, legepladser, 

bålhytte og husdyr. 

Pædagogisk bruger vi Åløkkeskovens mange muligheder til at komme i tæt kontakt med naturen. Se, føle, 

lugte og smage årstidernes skifte. Dette er der stor læring i, da barnet finder tryghed i at mærke verden 

som god og tryg omkring sig. På selve turen lære de at lytte til hinanden, tage imod beskeder fra de 

voksne, forstå og lytte til turens eventuelle formål og destination. Søge og finde det, som vi skal bruge fra 

skovens ressourcer osv. De lærer sammenhold og samarbejde, når der fx skal findes pinde til deres 

lanterner, så hjælper de hinanden med at finde den helt rigtige pind (lige så snart de har fundet deres 

egen først) 

Udover de mere formåls bestemte ture, så er der også hele det skoven kan tilbyde motorikken. I stedet for 

at have alle mulige sansemotoriske redskaber inde på vores stuer, så bruger vi skoven til at være det sted, 

hvor der bliver klatret, tumlet, balanceret, prøvet fysiske grænser af osv. 

  
Forbedringsområder 

Fordi vi har skoven så tæt på, så kunne vi godt bruge den meget mere, især til de længere ture, hvor man 

tager madpakke med, holder eventyr i skoven, eventuelt morgensamling. Lige nu er turene lidt korte og 

rutineprægede, da der er en tendens til at de skal tilpasse husets øvrige rytmer, istedet for at lade de 

rytmerne forme sig om skovturen. Dette arbejder vi på i 2021, hvor det første skridt har været at lave 

madplanen om, så der kunne frigøres flere hænder og kræfter til netop nogle længere ture i skoven. 

 

Sikkerhedsforhold 

I 2022 får Skovbrynet lavet en beredskabsplan for hele huset. Denne udarbejdes af 
Sikkerhedsstjernen. 

Indtil videre arbejder Skovbrynets AMR efter et årshjul, hvor vi sørger for at kollegiet bliver 
informeret og mindet om de forskellige procedurer, der er i tilfælde af ulykke eller brand. 

Forbedringspunkter: Vi skal have skrevet procedurerne ned, samt lavet en oversigt over hvor de 
forskellige eltavler, hovedhaner, førstehjælpskasser osv. befinder sig i huset. 

Børnenes trivsel og tilknytning 

  

Førstehjælp 
I samarbejde med Sikkerhedsstjernen er det målet i 2022 at få lavet en oversigt over hvor alle 
førstehjælpekasser, brandslukningsudstyr og forskellige procedurer i tilfælde af brand eller ulykker bliver 
dokumenteret og beskrevet.  
 
Hele kollegiet er uddannet i førstehjælp, og opdateres på området én gang om året. 
Forbedringspunkt: se under Sikkerhedsforhold 

 

Børnenes trivsel og tilknytning 



11 
 

I Skovbrynet er det vores fineste opgave at skabe en hverdag, der er tryg og rolig med plads til at vokse og 
gro i barnets eget tempo. Dette skaber vi bla. ved at fastholde en dags-, uge - årsrytme. I rytmen oplever 
børnene genkendelighed og tryghed, som er en forudsætning for ro og trivsel. Vi opretholder en god 
stemning med  nærvær og plads til forskellighed. 

En måned før et barn skal starte i Skovbrynet inviteres forældre og barn til en opstartssamtale, hvor 
forældre og pædagog mødes for at få et fælles billede af barnet og barnets nye hverdag. 

I den første tid/indkøring er forældre altid med i barnets gang i huset for at skabe en tryg relation mellem 
barnet og voksne på stuen. Når barnet er klar til sin nye hverdag i Skovbrynet,  opfordrer vi  dog forældre 
til at prioritere korte dage for deres barn de første par uger.  

I hverdagen, når barnet  ankommer til Skovbrynet, vil barnet altid blive mødt af en voksen i haven eller på 
stuen, som hilser barnet og forældrene velkommen, de voksne giver hånd. Ved afhentning hopper barnet 
og den voksne farvel som tak for idag.  

Ved ankomst og afsked er der mulighed for at forældre og pædagoger kan overdrage informationer om 
barnets dag, oplevelser og generel trivsel. Vi oplever et tæt samarbejde med forældre omkring børnenes 
trivsel. Der afholdes to gange årligt fælles forældremøde, hvor pædagoger giver indblik i børnenes 
dagligdag og om hvad, der rører sig på stuen. En gang årligt inviteres barnets forældre til samtale, hvor 
barnets trivsel og udvikling drøftes. Skulle der opstå et behov for yderligere drøftelse omkring barnets 
udvikling er der mulighed for ekstra samtaler.  Opstår der stor ændring i barnets trivsel eller anden 
udfordring, som trænger til et særligt blik, er der mulighed for. i samråd med forældre,  at etablerer 
et  samarbejde med PPR i Odense kommune, her findes sparringspartner som talepædagog, ergonomi 
vejleder og en børnepsykolog. 

I Skovbrynet er der stor opmærksomhed på alle børns trivsel og udvikling, det er vigtigt at dette fokus 
fortsætter fremadrettet og at der løbende evalueres på børnemiljø. 

RELATIONER OG FÆLLESSKABET 

De fleste børn er glade, når de kommer til Skovbrynet om morgenen, og de går ind i legen med det 
samme. Skulle et barn være ked af det eller have svært ved at indgå i leg er de voksne opmærksomme på 
dette. De voksne vil i disse situationer prøve at skabe en god indgang til leg eller tage barnets hånd og 
tilbyde barnet at hjælpe med voksen aktivitet i haven, måske vil barnet og den voksne bare sidde lidt 
sammen og mærke samhørigheden. Børnene kan også, hvis behovet opstår, komme med indenfor og lege 
lidt eller hjælpe med fx. borddækning og derved få lidt ro for det store fællesskab. 

Kl 9 er alle børn ankommet til vuggestuen og børnehaven. Vi samles i små genkendelige grupper på 
stuerne eller i haven, hvor vi synger i morgen kreds og siger goddag til hinanden /dagen og får set alle i 
øjnene, dette giver børnene en stor tryghed, for nu ved de, at de er set af alle, både de voksne og alle 
deres venner. Herefter veksler dagen i en genkendelig rytme, mellem fri leg og voksenstyret aktiviteter.  

Konflikter mellem børnene opleves ikke ofte i dagligdagen, men kan dog opstå. I sådanne situationer  er 
børnene gode til at hjælpe og passe på hinanden. Skulle det knibe for børnene at løse konflikten selv, 
træder den voksne til og afhjælper dem med problemløsning. Vi er opmærksomme på at børnene får lov 
til at fortælle deres oplevelse af situationen, og vi hjælper børnene videre  og tilbage til legen.  

Hvis et barn skulle være udadreagerende over for et andet barn  vil en pædagog hurtigt  træde til for at 
hjælpe og drage omsorg for de involverede. 

I dagligdagen er vi meget opmærksomme på børnene indgår i fællesskabet, de fleste legerelationer opstår 
naturligt, på kryds og tværs af alle stuerne i huset. Skulle et barn have svært ved at indgå i 
fællesskabet  hjælper vi til, fx ved at invitere en gruppe børn til at hjælpe med en dagligdags aktivitet 
såsom vande blomster eller gå en tur i skoven osv. 
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BØRNEGRUPPER. 

I Skovbrynet her vi stor fokus på at der i en vuggestuegruppe eller børnehavegruppe kan være et stort 
aldersspænd og derfor forskellige behov alt efter barnets udviklingstrin. 

I vuggestuen er der derfor etableret en lille gruppe der i nogle timer hver dag samles med otte børn og to 
faste voksne for at opleve verdenen og udvikle  sig sansemotorisk efter børnenes alder og behov. De 
yngste børn, som endnu kun kravler, har mulighed for at være inde på stuen i en lille og tryg gruppe og de 
mellemste børn leger ude i haven eller er på tur i skoven. 

I børnehaven er der også fokus på aldersspændet, de mindste børn tilbydes ofte at lege inde eller hjælpe 
de voksne med daglige aktiviteter dels for at skærme dem lidt fra det store fællesskab, dels for at  give 
børnene mulighed for at danne nye alderssvarende relationer og deltage i efterlignings værdige 
aktiviteter. Denne vekslen mellem at indgå i stor og lille gruppe  giver børnene tryghed i 
deres  børnehaveliv. Den aldersmæssige mellemste gruppe børn går ofte på tur i skoven.  

De ældste børn, som skal starte skole, samles fra september til marts i en storbørnsgruppe, Skovtroldene. 
Skovtroldene samles cirka fire gange om ugen, hvor de har deres eget udviklende univers.  

BØRNENES BØRNEHAVELIV - en rundvisning i børneperspektiv.. 

For at få et blik ind i børnenes billede af deres dagligdag i Skovbrynet inviteredes to af de ældste 
børnehavebørn til at give en rundvisning af hele huset til to treårige børn.  

Rundvisning foregik med fuld begejstring og alle børnene kom med bredtfavnende  udsagn om deres 
dagligdag. 

Indendørs: 

• Sjovt når vi maler. 
• Sjovt at lege med legetøjet. 
• Fødselsdag, så kan vi blive valgt til væbner. 
• Godt at hjælpe  den voksne med at dække bord og lave mad. 
• Ikke så sjovt hvis man kommer til at løbe, så siger den voksne altid at det må man ikke. 
• Vi skal være stille eller have små stemmer. 
• Ikke godt hvis en kommer til at slå eller lave meget “ballade” så tager den voksne en ud af 

fællesskabet. 
• Ikke sjovt hvis nogen tager mit legetøj. 

Spisning: 

• Maden smager godt. 
• Kan nogen gange ikke lide maden, men så kan man sige det til en voksen og så får man en bolle. 
• Nogle gange skal man spise hurtigt, men jeg synes bare man skal spise så hurtigt som man kan. 
• man må ikke selv bestemme hvor man skal sidde, men dejligt når der er fest for der kan man sidde 

hvor man har lyst.  

Garderoben: 

• Får lyst til at synge hvem der skal gå op, men det er kun de voksne der må det. 
• Godt de voksne hjælper, men nogen gange har de ikke tid pga. de hjælper nogen andre. 
• Godt at blive sunget først op for så kan man hjælpe den voksne på stuen. 
• Dumt, mange driller i garderoben. 
• Nej, jeg kan ikke lide garderoben. 

Puslerum: 
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• Det er kun for babyer. 
• Jeg kan lide det, det er dejligt at få en ren ble. 

Toilet: 

• Ikke rart, for man skal vaske hænder selv om man ikke kunne tisse. 

Haven: 

• Kan lide at bygge sandslotte. 
• Kan lide at feje og rive haven. 
• Elsker at klatre i stjernetårnet 
• Bål er hyggeligt. 
• Dumt man skal have så meget tøj på. 
• Nogen gange er der nogen der tager mit legetøj. 

Relationer: 

• Rigtig mange at lege med. 
• De voksne er søde. 
• Man trøster hinanden når man er ked af det. De voksne gør det også. 
• Vil gerne i børnehave, men vil hellere have weekend. 

Eventyr og kreds: 

• Det er godt og sjovt at synge. Sjovt når vi skal danse eller gå rundt. (sanglege) 
• Sjovt at få lov til at puste lyset ud. 
• Man skal være stille når lyset er tændt. 
• Eventyret er sjovt, jeg kan godt lide det. 
• Ærgerligt at det ikke altid er børnene der må fortælle eventyret, men mest de voksne. 
• Sjovt, jeg må nogen gange spille på klang spillet. 
• Sjovt når vi må spille figurerne i Eventyret. 

  
 

Familien – relationsarbejde mellem dagtilbud og forældre 

 

I Skovbrynet er relationen til forældrene meget vigtig. Da vores pædagogik er baseret på et 
menneskesyn, som gennemstrømmer alt hvad vi gør, og de valg vi tager i hverdagen, er det vigtigt, at 
forældrene hele tiden kan stille spørgsmål til vores hverdag, samt at vi bestræber os på, at de vælger 
Skovbrynet på et så oplyst grundlag som muligt.  

Inden man kan melde sit barn ind i Skovbrynet, skal man have deltaget på et informationsmøde. Her 
fortæller vi primært om pædagogikken og hvorledes den kommer til udtryk i hverdagen.  

Når ens barn så er begyndt i Skovbrynet, er der forskellige arrangementer, hvor forældre kan deltage. Vi 
holder høstfest om efteråret og majfest i foråret en lørdag formiddag, så alle forældre har mulighed for 
at deltage. Her viser børnene nogle af de ting, de har lavet i tiden op til, og sammen fejrer vi årstiden. 
Ved juletid har børnene også øvet et lille krybbespil, som forældre også er inviteret til at komme og se. 
Derudover har vi hus- og havedag to gange om året, hvor vi i fællesskab bruger en lørdag på at løfte 
Skovbrynets udseende og vedligeholdelse. Her kan børnene også komme med, og der er rig mulighed 
for forældre og kollegiet til at snakke sammen på tværs af stuerne.    
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På vores forældremøder fortæller vi om steiner-pædagogikken. Alle forældremøder har altid et oplæg 
fra pædagogerne, som har til formål at give et indblik ikke kun i børnenes hverdag, men også den 
pædagogik, der ligger til grund. Skovbrynet indkøber ‘Steinerbladet’ som har mange artikler om 
pædagogikken, også for børnehavebørn, og disse ligger gratis til forældrene. På bloggen, som alle 
forældre har adgang til, lægger vi gerne artikler op, der har relevans ift vores pædagogik. 
 
Udover bloggen, hvor der lægges nyhedsbreve op fra stuerne, billeder fra hverdagen eller årstidsfester, 
nyhedsbreve fra ledelsen, inspiration og idéer, så foregår kommunikationen med forældrene primært 
via mail. Hvis det handler om det enkelte barn, så tager stuens pædagog fat i forældrene, og der aftales 
et møde, men den generelle kommunikation til alle forældre sker via mail og bloggen.  
Konfliktløsning 

 Skovbrynet har en kommunikationspolitik, der redegør for hvordan både kollegie og forældre skal 
forholde sig i tilfælde af, at der opstår uoverensstemmelser. Denne er blevet sendt til alle forældre og 
ligger tilgængelig på bloggen, ligesom at kollegiet har den liggende i deres Google Drev mappe på 
stuernes Ipad.  
Forbedringsområder 
 

Vi kunne godt tænke os at have nogle fælles forældremøder med spændende oplæg til alle forældre i 
Skovbrynet. Men på grund af husets rammer har det endnu ikke været muligt at finde en god løsning til 
dette. Måske det bliver muligt i fremtiden, da Spirens lokaler er mere oplagte til denne type fælles 
arrangementer. 

Vi skal være bedre til at lægge flere artikler og inspiration op på bloggen. 

Vi mangler en sorgpolitik, en procedure for hvordan vi forholder os, hvis et barn gennemgår en 
skilsmisse, eller oplever tabet af et nært familiemedlem. Vi har ikke mange skilsmissepar i Skovbrynet, 
så derfor er denne problematik ikke en del af vores hverdag, men vi mangler fortsat at tage stilling til 
hvordan vi bedst griber forældre i krise eller sorg. 

 

 

Personalets arbejde med steinerpædagogik 

I Skovbrynet er der samme udfordringer med at finde uddannede steinerpædagoger, som der er i 
resten af landet. Derfor er det Skovbrynets opgave internt at give de redskaber, som der skal til, for at 
drive huset som et steinerpædagogisk tilbud. For at opnå dette, har vi gjort følgende tiltag i Skovbrynet: 

Vores læreplan, der er tilgængelig på vores hjemmeside, giver et grundlæggende indblik i hvorledes 
steinerpædagogikken kommer til udtryk i vores hverdag. Den er målrettet alle, der ønsker et indblik i de 
værdier, og det menneskesyn, der ligger til grund for vores arbejde med børnene. Derudover har 
Skovbrynet udarbejdet en personalehåndbog, der udover de praktiske forhold i Skovbrynet, giver et 
supplement til læreplanen. Så når vi skriver i læreplanen, at vi arbejder som efterlignelsesværdige 
voksne, så beskriver første halvdel af personalehåndbogen, hvordan dette opnås i praksis og hvad der 
forventes af personalet, for at vi kan leve op til læreplanen. Inden enhver ansættelse, forventes det at 
læreplanen og personalehåndbogen er blevet læst igennem. 

På vores månedlige kollegie møder tager vi forskellige pædagogiske emner op. Her får vi drøftet og 
arbejdet med, hvorfor vi gør som vi gør. På vores Årstidsfestmøder, hvor vi planlægger den kommende 
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årstid, er der også rig mulighed for at drøfte hvorfor vi fejrer denne årstid, også i steinerpædagogisk 
regi, samt gennem dialog at få planlagt en proces, der er i tråd med vores menneskebillede. Alle ansatte 
i huset deltager på disse møder. 

Vi benytter også udefrakommende til at komme på møderne og holde oplæg for os. Dette er personer 
med lang erfaring indenfor steinerpædagogikken, og de hjælper os til at introducere os til et emne, som 
vi så kan arbejde videre med i vores hverdag samt på fællesmøderne. 

Ud over det interne arbejde med at hele tiden holde vores pædagogik levende, så er det hvert år en del 
af Skovbrynets budget at videreuddanne personalet. Dette gøres på forskellig vis. Vi benytter Marjattas 
pædagoguddannelse, som uddanner til pædagoger. Vi benytter et overbygnings tilbud i Aarhus, hvor 
pædagoger kan tage en overbygning til steinerpædagog, hvis de allerede er uddannet pædagoger. På 
grund af de sidste års pandemi, har det været sparsomt med almene dagskurser, men disse er også 
medtænkt i vores ønske om at fortsat arbejde med steinerpædagogikken. I 2022 håber vi alle at komme 
afsted på Sammenslutningens pædagogiske dag. Og ellers, som nævnt ovenover, så fortsætter vi med at 
få oplæg til huset udefra.  
Forbedringsområder 

• Der bliver sat tid af ved ansættelser til at drøfte læreplanen samt personalehåndbogen, i stedet for 
at overlade det til den enkelte at få det gjort. 

• Ledelsen skal finde en måde at gøre kollegiet endnu mere rustet til at kunne fortælle om, hvorfor vi 
gør som vi gør. Dette er en af ledelsens visioner for 2022 
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