Læreplan for kulturelle udtryksformer og værdier
Mål

Værdier og
Tegn

Handleplan.

At barnet får mulighed for at have
egne kulturelle udtryk og værdier i
centrum

Selvværd
Stolthed

Barnet skal have mulighed for
adgang og kendskab til materialer,
redskaber og moderne medier.
Herunder IT som kan bruges både i
sammenhæng med oplevelser og
skabende kulturelle aktiviteter.

Kreativitet
Skaberglæde
Nysgerrighed

Husets indretning og udsmykning
skal være noget børnene kan
forholde sig til og det betyder
meget at se egne ”værker” på
væggene.
Børnene skal opleve, at det de
bidrager med, bliver der taget
imod. Eksempelvis har børnene
medindflydelse på vores
frugtsamlinger - læse, synge mm.
Vi skal lytte til og skabe rum for
børnenes egne udtryk, deres
historier og spontan sange.
Børnene skal have plads, tid og
rum til deres lege. De skal
eksempelvis have mulighed for at
vende tilbage til en leg efter
madpakker, så de har tid til at
fordybe sig i den.
Indretningen af de fysiske rammer
har betydning for hvorledes børn
har mulighed for at handle.
Vi ligger vægt på indretning med
en muligheder for fleksibilitet og
tydelighed.

Håndværksmæssige
færdigheder

Vi har mange kreative materialer
og redskaber stående fremme, så
børnene ved, hvad vi har. De har
herved mulighed for at øve sig i
håndtering af redskaber og
materialer.
Materialer skaber mulighed for
brug af egne kreative evner, da
produktet ikke kun lægger op til
en løsning, men også kan
bruges/anvendes til mange andre
ting.
Moderne medier er en naturlig del
af det pædagogiske arbejde med
alle aldersgrupper.

Børn skal møde voksne, der støtter
dem i at eksperimentere med, øve sig
i og afprøve sig selv i forhold til et
bredt spekter af kulturelle
udtryksformer.

Barnet skal have lejlighed til at
deltage i kulturelle traditioner og
lokale kunstneriske tilbud, herunder
teater, musik, arkitektur og
udstillinger.

Nytænkning
Børns egen kultur

Vi har adgang til Internettet på
IPAD, så nu kan børnene sammen
med en voksen søge og finde svar og
oplysninger om alt mellem himmel
og jord.

De voksnes
fortællinger , optrin
og sange genspejles
i børnenes lege
Kulturelle
udtryksformer
såsom musik, drama
tegne og male

Der arbejdes med projekter og
kulturelle aktiviteter.(SMITTE
model)

Traditioner

Vi vil bevare tilbagevendende
traditioner som f.eks i forbindelse
med jul, påske og fastelavn. Man
kunne også nævne Sommerfest,
børnehavnes fødselsdag, lejr og
mange flere.

Vores egen
kulturhistorie

Vi deltager i, hvad der er i
lokalsamfundet af teater, udstillinger
og musik, som henvender sig til
vores børn. Vi er bla. henne og se
skoleteater. Kirkebesøg og Spotlight
er tilbagevendende aktiviteter.

Vi vil gerne give børnene mulighed
Inklusion
for at stifte bekendtskab med børn og
familier med anden etnisk herkomst.
”Verden venter” for alle børn.

Vi synger meget, hører ofte musik
og historier på CD.

Dialog med børn omkring
forskelligheder. Det kan være helt
konkrete ting som påklædning –
madvaner – og traditioner.

