Pædagogisk læreplan for
LBO Ranum
2020 - 2021

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan
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LBO Ranum er et aldersintegreret dagtilbud for børn fra 0 – 10 år.
LBO´en er en del af Ranum skole.
Vores børnegrupper er sammensat af flere nationaliteter fra 0 – 10 år.
Børnehuset rummer ”Vuggeren” for 0-3 årige og ”Gulerødderne”, ”Ærterne” og ”Radiserne” for 3-6 årige.
Tuen er for 6-10 årige. Tuen ligger i klynge A og har tæt samarbejde med både Børnehuset og yngste gruppe på skolen
Vi er en godt blandet personalegruppe, både af køn, alsidige interesser og stærke kompetencer.

Vi har fokus på læringsrig leg og dannelse.
Vi ser børns udvikling, læring og dannelse, som en kompleks proces f.eks. kan børnenes
sprogtilegnelse ikke adskilles fra helheden af sociale sammenhænge,
stemninger, aktiviteter og trivsel.
Vi er optagede af den styrkede pædagogiske læreplan med f.eks. systematisk
skriftlig evaluering, inddragelse af børn i såvel daglige gøremål som kreative aktiviteter og
børns leg.
Vi arbejder efter ICDP, fri for mobberi og begejstring.
Vi udarbejder hvert år en årsplan og en pixi udgave af årets gang, særligt til forældre og nye
familier. Årsplanen skal ses som målrettet opfyldelse af 2022 plan og den styrkede pædagogiske læreplan. Der er sat fokus på gode overgange, inklusion, sprog, bevægelse,
digitalisering og drenge.
Vi vil som noget nyt i år lave værksteder og vores temaer er nu højtiderne.
Vi opdeler ofte børnene i mindre grupper, alt efter børnenes alder og behov. Det giver mulighed for samvær, fordybelse og udforskning samt øger barnets mulighed for at blive set/at se,
blive hørt/at høre, tænke og give udtryk.
Alle børn skal have mulighed for at deltage aktivt.
”Læring er en kompleks
- og mangfoldig proces
Det er følelserne i situationen – hvor man lærer noget – der bestemmer hvordan og
hvor godt, man husker.
Læring begynder med stemningen
og den stemthed der er i situationen
Følelserne binder hukommelsen”
Af Kjeld Fredens
Vi har fysiske rammer der inspirerer til leg, fantasi og skaberglæde.
Vi ligger lige i et smørhul af den skønneste natur med fjord, sø, skov, land og by.
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Pædagogisk grundlag
Når du læser vores fælles børnegrundlag, er det måske vigtigt at du ved, at den
sorte tekst er direkte lovstof og den røde skrift er vores betragtninger.

-

Sort skrift er

Fælles børnegrundlag
Børnesyn
Barnesynet. Det at være barn har værdi i
sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på
at blive voksne, men også støttes og værdsættes

Dannelse og børneperspektiv
Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages
alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Dannelse,
ligestilling og demokrati skal medtænkes i
det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset
baggrund, køn, alder og kultur. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så
barnet selv er med til at skabe sin læring og
konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge, som personalet er ansvarligt for
at skabe.
Legen
Legen har en værdi i sig selv og skal være
en gennemgående del af et dagtilbud. Legen
er også grundlæggende for børns sociale og
personlige læring og udvikling, og legen
fremmer blandt andet fantasi, virkelyst,
sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer,
selvværd og identitet. Nogle gange skal
legen støttes, guides og rammesættes, for at
alle børn kan være med, og for at legen
udvikler sig positivt for alle børn
Læring
Læring skal forstås bredt, og læring sker fx
gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter
og udforskning af naturen og ved at blive
udfordret. Det pædagogiske læringsmiljø
handler om at fremme +børns kropslige,
følelsesmæssige, sociale og kognitive udvik-



















Børn er født med individuelle personligheder, kompetencer og nysgerrighed
på verden.
Børn gør det ”rigtige”, hvis de kan.
Børn samarbejder altid.
Børn har stor drivkraft til egen læring.
Vi arbejder ud fra ICDP

Harmoniske, trygge og glade børn lærer
bedst.
Vi tror på struktur og organisering med
tæt kontakt til voksne.
Genkendelighed, smil, ICDP´sk tilgang
og anerkendelse motiverer til dannelsesprocessen
Barnet skal ses og forstås i den kontekst, han/hun befinder sig i.
Vi skal møde barnet, hvor det er.

Alt er leg for børn, det arbejder vi
efter og har sat fokus på.
Børn har brug for leg på mange
måder - eget initiativ, i børnefællesskaber og sammen med voksne. Vi vil dygtiggøre os på området med opkvalificering af børns trivsel for øje.

Med øje for barnets kompetencer, vil vi
udfordre og støtte videre udvikling.
Børn medinddrages og gives ansvar, i
hverdagens aktiviteter og gøremål, alt
efter udviklingsniveau.
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ling og forståelse.
Børnefællesskaber
Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale
fastsætter rammerne for. Relationer og
venskaber er afgørende, hvor alle børn skal
opleve at være en del af fællesskabet og
blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det
enkelte barn både kan vise initiativ og kan
være aktivt deltagende, samtidig med at
fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige
positioner mv. Det er det pædagogiske
personales og ledelsens opgave at skabe en
balance mellem individ og fællesskab i
dagtilbuddet.
Pædagogisk læringsmiljø
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele
dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede
aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver
børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager
hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens
sammensætning og børnenes forskellige
forudsætninger.
Forældresamarbejde
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder
med forældrene om børns læring.

Børn i udsatte positioner
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner,
så børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse fremmes.
Sammenhæng med børnehaveklassen
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dag
tilbuddet tilrettelægges et pædagogisk
læringsmiljø, der skaber sammenhæng til
børnehaveklassen

























Alle børn har ret til at være en aktiv del
af fællesskabet og ret til at fravælge fællesskabet.
Vi har store og små fællesskaber. Ud
over tilhørsforhold i det daglige som
Vugger, Gulerødder, Ærter og Radiser,
kan der i perioder organiseres evt.
grupper på tværs, pige/drengegrupper,
store/små m.m.
Vi danner gerne nye strukturer for
gruppens/tidens tendenser f.eks. ved
behov for ro til fordybelse i leg.

Glæde og grin er sat højt på dagsordenen!!
Vi tilbyder trygge rammer og følger
børnenes spor.
Vi er til det skæve og kreative.
Der skal være højt til loftet med plads
til eksperimenter.
De fysiske rammer, daglige gøremål, aktiviteter og voksnes iscenesættelse, skal
give sprudlende leg.
Engagerede voksne, med egen personlighed og styrkesider, er centrum for
fagligheden og levering af kerneopgaven.

Forældrene er børnenes bedste.
Forældrebestyrelsen har udformet
principper for samarbejdet.
Åbenhed, respekt og dialog er centrale
elementer at holde sig for øje.

Vi skal rumme barnets situation og
skabe plads til barnet i fællesskabet
Vi arbejder i små grupper med tæt kontakt til få voksne.

De ældste børnehavebørn danner ”Storegruppe” to formiddage om ugen. De
fysiske rammer der benyttes ligger i
klynge A, hvor skolelivet er.
Vores ”storegruppe” deltager en dag
om ugen i 0. klasse hele skoleåret.
Pædagog og 0. klasse lærer afholder
sammen de første forældresamtaler efter skolestart. LBO deltager i velkomst
forældremøde til 0. klasse.
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Pædagogisk læringsmiljø
Netop for at tilgodese et pædagogisk læringsmiljø, der med leg,
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner, der giver børnene trivsel,
læring, udvikling og dannelse, etablerer vi værksteder, der tydeligt
viser børnene mulighederne for leg og eksperimenter.
Der vil være voksne med spidskompetencer på det enkelte værksted til vokseninitiering/guidning af leg.
I rapporten fra uanmeldt tilsyn fik vi point og betegnelse som højkvalitets institution. Vi har taget arbejdspunktet, synlige læringsmiljøer, til os. Ved tilsynet blev vi opmærksomme på, at vi i forsøget
på at passe på legetøj og materialer, var blevet alt for styrende og
børnene skulle spørge voksne om næsten alt. Vores IT kram står
for eksempel i kasser på depot og kommer kun frem, når en voksen har tid eller planlagt aktiviteten. Vi vil stadig gerne passe på
det dyre digitale legetøj, derfor vil vi lave værksteder, hvor børnene tydeligt kan se hvad man kan i rummet, stadig med tæt voksen
kontakt men med udvidet børneperspektiv, impulsivitet og let tilgængelige materialer.
I 2020/21 vil vi have en hverdag med struktur og visuel genkendelighed med synlige muligheder.
Vi har i løbet af 19/20 året, haft fokus på forskellige daglige gøremål og involvering af børnene. Der er kommet ny pædagogisk tilgang til f. eks. borddækning, garderobe situationen og bleskift. Vi
har nu visualisering af f. eks. sange m.m. på badeværelset til bleskift.
Vi udvider Coronatidens succes med personlige ting til børnene.
De får hver deres kasse med farveblyanter/lille boks m. perle/plusplus/vandfarve mm.
Vi holder børnemøder/samling, hvor fri for mobberi er en bærende
del. Vi danner børnegrupper ud fra det store fælles og på kryds i
mindre fællesskaber, både fast og når behovet viser sig.
Børnene er med til alle daglige gøremål, som et led i at gøre dem
selvhjulpne, selvstændige med selvtillid og selvværdet i orden.
Vi dyrker årstiderne og højtider som vores årlige temaer. Vi fejrer
højtider sammen med forældrene.
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Samarbejde med forældre om børns læring

Formålet med vore principper for forældresamarbejdet er, at styrke samspillet mellem
forældre og personale, samt at skabe dialog både omkring eget barn og de fællesskaber
barnet indgår i.
Vi udarbejder altid en lille pixi udgave/folder til forældre om årets indsats/fokusområder og
fastlagte fælles aktiviteter.
Vi arbejder med åbenhed/tydelighed i kommunikation og gensidige forventninger. Det er
meget vigtigt for os, at den daglige dialog ved aflevering/afhentning foregår i positiv
stemning både for barnet og forældrene. Hvis noget kradser, skaber vi rum for en snak
afsides.
Vi har fast årlige samtaler om det enkelte barn med kompetencehjulet som udgangspunkt.
I vores velkomstfolder står der:
Vi mødes, inden I starter, så vi kan lære jeres barn lidt at kende, og I kan høre lidt om os.
Det er altid godt med gensidig forventnings afstemning
Når jeres barn har været her ca. 3-6 måneder, mødes vi for at snakke om, hvordan hverdagen opleves fra alle voksne omkring barnet.
Vi har 3 og 4 års samtaler med kompetencehjul som udgangspunkt.
Vi har en afklarende førskolesamtale i november, det år jeres barn får skoletilbud, også
med kompetencehjul som udgangspunkt. Ved tvivl er der opfølgnings møde i løbet af foråret.
Der er altid mulighed for gensidigt at etablere et møde om barnet.
Vi har samarbejde på tværs af fagpersoner i kommunen og mulighed for at lave både
formelle og uformelle møder med f.eks. sundhedsplejerske, psykolog, talekonsulent, socialrådgiver m.m.
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Børn i udsatte positioner
Vi arbejder med ICDP og er meget opmærksomme på hvilke
muligheder eller begrænsninger, vi selv er med til at give i
udviklingen af barnets trivsel, læring og dannelse.
Vi har ekstra tæt forældresamarbejde og oftest med tæt
samarbejde med andre fagpersoner. Vi har indtænkt en hverdag,
der tilgodeser alle børn, og specielt her tænker vi på vores
opdeling i små grupper med tæt kontakt til en voksen. Vi har
værksteder, der er tiltænkt som favoritisering af drenge. Vi
arbejder med Fri for mobberi, for at øge børns opmærksomhed på
andres reaktioner og mulighed for at give den rette omsorg.
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Sammenhæng til børnehaveklasse
Vi har, som LBO, alle muligheder for tæt og kontinuerligt
samarbejde i den gode overgang til skole. Hos os kender børnene
hele skolen som deres egen bukselomme og kan færdes frit i
kendte rammer. Vi oplever stor stolthed og parathed til at være ”de
store” og kunne leve op til forventningerne.
De ældste børnehavebørn danner ”Storegruppe” to formiddage
om ugen. De fysiske rammer, der benyttes, ligger i klynge A, hvor
skolelivet er.
Vores ”storegruppe” deltager en gang om ugen hele skoleåret i
0. klasse.
Pædagog og 0. klasse lærer afholder sammen de første
forældresamtaler efter skolestart. LBO deltager i velkomst
forældremøde til 0. klasse.

Inddragelse af lokalsamfundet
Vi er et lille landsby samfund.
Vi ligger lige i et smørhul af den skønneste natur med fjord, sø,
skov, land og by, det bruger vi rigtig meget. Vi går f.eks. på opdagelsesture hos naboen, rideskolen, spiser madpakker ved søhusene og går i brugsen for at handle.
Vi håber at få lov at stille med et børnehold til ”Vilstedsøløb” til
september.
Vi svømmer en gang om ugen i lokalt badeland og bruger tilsvarende Multihallen en gang om ugen i vinterhalvåret. Plejehjemmet
får besøg til højtiderne. Gårdbesøg og samarbejde med Renovest,
er på tegnebrættet.
Vi er altid parate til Efterskolens eksperimenter og afprøvelser.
Vi samarbejder tæt med asylcenteret.
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De 6 læreplanstemaer
Som indledning til de 6 læreplanstemaer, skal vores måde at
arbejde på introduceres:
Vi arbejder efter årshjul som overordnet plan. Et gennemgående
arbejdsredskab til vores systematiske skriftlige evalueringskultur,
er vores huske seddel med dagsorden og udvidet SMTTE model,
der anvendes på ugentlige stuemøder. Vi fremlægger og
reflekterer på personalemøder. Vores refleksioner, både ud fra
SMTTE og børnegruppen, er afgørende for næste ”udviklings
zone” Vores udvidet SMTTE model rummer også hvilke
læreplanstemaer der er repræsenteret i det nærværende, og
hvilke mål der er i fokus. Derfor vil det, der står under hvert tema,
være overordnet og øjeblikstænkning. Før hvert fokus eller tema
vil der blive udarbejdet SMTTE og evalueret herpå. I 20/21
kommer vi rundt om alle læreplanstemaer i vores årshjul.
Årshjulet er fælles plan for temaer/gøremål og pædagogik HELE
DAGEN, med opmærksomhed-/fokus på: LEG, drenge, sprog,
bevægelse, den gode overgang m.m.

Alsidig personlig udvikling
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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 imellem. 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.

-

Vores kerneopgave ser vi som:
”At skabe en sjov og lærerig hverdag for alle børn

-

Vi sætter ledelsesbegreberne ”Tænke, Turde, Tale” i børnehøjde

-

Vi arbejder med relationer og ICDP

-

Vi arbejder med organisering: En voksen i en lille børnegruppe.
Det giver mulighed for samvær, fordybelse og udforskning samt øger barnets mulighed for at blive set/at se, blive hørt/at høre, tænke og give udtryk
Alle børn skal have mulighed for at deltage aktivt.

-

Vi støtter rolle-/familielege.
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Social udvikling

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

-

Vi har et læringsmiljø, hvor børn kan vise følelser og afprøve konflikter med hjælp
fra voksne. Lære at sige til og fra, at jeg er ok/du er ok.

-

Vi har ”fri for mobberi” kufferter til alle alderstrin.

-

Vores personlige skuffer/bøtter. Vi har set, at barnet tager ansvar for eget og hjælper andre med at passe på sit.

-

Tryghed i kendte voksne på stuen.

-

Små grupper.

-

Voksne der er nærværende, tør vise følelser og give kram.

-

Børn, store og små, der hjælper hinanden.

-

Voksne er gode rollemodeller.
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Kommunikation og sprog

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

-

Sproget er adgangsbillet til socialt samvær og meget vigtigt

-

Sprogpakker/kufferter, sang/sanglege, højtlæsning

-

Små grupper

-

TTT – Tænke, Turde, Tale er tilladt

-

Vi dyrker mindst ”de 5 turtagninger”, der både hænger sammen med ICDP og
sprogpakke

-

Vi har tæt samarbejde med logopæd.

-

Vi har højt til loftet, elsker grin, pjat og sprogballader
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Krop, sanser og bevægelse

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

-

Vi har sat IT på dagsordenen OG i år skruer vi helt op. Vi laver IT værksted, så
tingene bliver mere tilgængeligt. Der er meget af vores udstyr, der taler til kroppen
og bevægelse…OG drenge

-

Der er mange muligheder for at bruge kroppen. Vi har heldigvis også to mænd
ansat, der tumler på anden måde end kvinder gør

-

Vi opfordrer barnet til at gøre så meget selv, som det kan og med hjælp fra voksne

-

Vi har tydelighed mellem f.eks. læsekrog/stilleområde og fuldfart frem områder

-

Barnet får forskellige smagsoplevelser f.eks. kold/varm, sur/sød m.m.

-

Barnet skal inddrages i hele dagens forløb, også fordi børn lærer gennem kroppen

-

Sanglege hvor vi ruller, kravler, drejer, hopper og danser
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Natur, udeliv og science

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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 en 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.

-

Vi har ”Leg og udeliv”´s tema i efteråret fra uge 34 – 42 og i foråret fra uge 15 - 26

-

At være ude i al slags vejr
Snakke og lære om regn, sol, sne, vind m.m.

-

Vi bruger legeplads og lokalområdet

-

Her leger vi med vand/vandpytter, der udnyttes og eksperimenteres med på forskellig vis

-

Vi arbejder med årstider og deres særkende.

-

Ordne, passe højbede og anvende høsten. f.eks. rabarbermarmelade, parfume af
rosenblade og the af krydderurter m.m.

-

Skralde indsamling/samarbejde med Renovest
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Kultur, æstetik og fællesskab

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

-

Da vi har mange nationaliteter og blandede børnegrupper, har vi optimale muligheder for i hverdagen, at snakke om forskelligheder og andre kulturer.
Vi har sat jul og kulturforskelle på som et af årets temaer

-

Vi bruger gerne de medier, vi har til afbenyttelse, smart tv, Ipads m.m. til at udvide
vores og børnenes horisont

-

Vi er en flok kreative mennesker, der elsker at stimulere børnenes fantasi og
nysgerrighed

-

Faste samlinger med sange og sanglege
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Evalueringskultur

Vi har brugt det sidste år på at udvikle vores evalueringskultur til at udvikle og kvalificere
det pædagogiske læringsmiljø.
Vi har udarbejdet et hjælpeark til ugentlige stuemøder med huskeseddel og udvidet
SMTTE med ”Bagsiden af mønten”. De evalueringer, der har været på stuemøderne, blev
båret videre til fælles personalemøder.
I 20/21 er der tilføjet videooptagelser på stuemødernes huskeseddel, da ICDP og videooptagelser er en del af det nye i vores arbejdsliv. Stuerne skiftes til at have en udvalgt
video på personalemøde
Kravet er, at vi skal evaluere arbejdet med den pædagogiske læreplan mindst hvert andet
år. Vi har valgt, at evaluere og udgive ny læreplan hvert år. Da nærværende
pædagogiske læreplan er et stykke levende udviklingsarbejde, giver det bedst mening for
os.
Vores dokumentations- og evalueringsredskaber er: årshjulet, folder, målpile, udvidet
SMTTE model og nærværende styrket pædagogisk læreplan.
Vores styrkede pædagogiske læreplan bliver offentliggjort på
Ranum skole og LBO hjemmesiden.

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.
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Tak fordi du kiggede forbi vores styrkede
pædagogiske læreplan Hvis du får lyst til
at besøge os, skal du kigge efter denne dør:

Vi ses
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