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Et arbejdsgrundlag – hvad er det og hvad 
vil vi med det? 

Arbejdsgrundlaget i Hesselgården er som det ligger i ordene: et grundlag for det arbejde 
der sker her i huset. Formålet med arbejdsgrundlaget er at skabe et fælles udgangspunkt, 
der danner baggrund for al virksomhed i huset. Det er således med til at sikre, at husets 
medarbejdere arbejder med samme mål for øje, og de mål der arbejdes ud fra er i 
overensstemmelse med de forventninger og ønsker der er i forældregruppen.  

Arbejdsgrundlaget står ikke alene, men følges hvert år op af stuernes årshjul der mere 
aktuelt beskriver metode, dokumentation og evaluering, og hvordan stuerne helt konkret 
arbejder med at virkeliggøre arbejdsgrundlagets idealer i form af dagsaktuelle 
månedsplaner. 

Såvel arbejdsgrundlag, som årsplan udarbejdes i et samarbejde mellem 
forældrebestyrelsen og medarbejdergruppen. 

Hvad er det for opgaver Hesselgården skal 
løse. 

Hesselgården skal som et dagtilbud være med til at løse pasningsbehovet, men vi skal 
også aktivt bidrage til børnenes udvikling i erkendelsen af, at det som forældre i dag kan 
være svært, at varetage alle sider af børnenes opdragelse og udvikling, når børnene 
tilbringer en væsentlig del af deres vågne timer udenfor hjemmet.  

Dette kommer til udtryk i dagtilbudsloven, hvor det fremgår at kommunernes dagtilbud 
oprettes med henblik på, at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud og 
tilbuddet skal være af en sådan karakter, at det fremmer børnenes udvikling, trivsel og 
selvstændighed. 

Grundholdninger i huset. 

Hesselgården skal være et trygt sted for alle børn. Et sted hvor børnene støttes og 
opmuntres. Hvor der er positive forventninger til hver enkelt og hvor barnet oplever 
succes. 
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Miljøet i huset skal bygge på glæde, humor og optimisme – og en respekt for det enkelte 
barn, dets familie og baggrund. 

Børnene skal have vide, men ikke grænseløse rammer. Deres udfoldelse og aktivitet skal 
ske i respekt – og ikke på bekostning af de øvrige børn. 

Børn er forskellige – og der skal være plads til individuelle løsninger med udgangspunkt i 
det enkelte barns kompetencer (egenskaber og færdigheder). Fælles regler og forbud skal 
derfor begrænses og erstattes af rammer – med mulighed for individuel tilpasning.  

Et udviklings syn og en fremtidsvision. 

De pædagogiske mål og den konkrete praksis udspringer bl.a. af hvordan vi opfatter, at vi 
mennesker udvikler os – og vores billede af, hvad det er for en verden vi udvikler os i og 
til. 

Et bud på hvordan vi mennesker udvikler 
os – også kaldet et menneskesyn. 

Blandt de mange teorier om ”hvordan vi mennesker udvikler os”, er det vores opfattelse, at 
menneskers udvikling sker gennem den vekselvirkning mellem de medfødte anlæg vi har, 
og de erfaringer vi tilegner os, og de påvirkninger vi via omverdenen udsættes for. 

Gennem vore handlinger, forandrer vi den omverden og får nu nye erfaringer. Når vi 
handler næste gang sker det på baggrund af de erfaringer vi nu har fået. Vi handler derfor 
på ”et højere niveau”, og er således kommet et skridt videre i vores udvikling. 

Det som er drivkraften i vores udvikling, er modsigelsen mellem det vi kan, og det vi vil. 
Det vi vil kan beskrives som motiv/ideal. 

Vi kan ikke udvikle børnene – det skal de selv. Men vi er ansvarlige for de rammer og 
muligheder, som børnene har til rådighed og som er afgørende for deres udvikling. 

Derfor er det bl.a. vigtigt; 

 At vi er opmærksomme på barnets motiver og respekterer dem. 

 At vi giver muligheder for at barnet kan skabe og udvikle nye motiver. 

 At vi hjælper barnet med at udvikle netop de færdigheder der gør, at de kan 
”udføre det det gerne vil”. 

 At vi stimulerer og fremmer barnets nysgerrighed, fantasi og kreativitet. 
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Et kig ind i fremtidens samfund. 

Det samfund vores børn vokser op i er på væsentlige områder forskelligt fra det, som vi 
voksne kender fra vores egen barndom. Værdier og normer er anderledes – og de krav til 
faglig og personlig kunnen, som vi i dag møder i vores voksenliv, vil sikkert heller ikke 
være de samme der bliver stillet til vores børn. 

Tendensen er dog, at de kvalifikationskrav, som børnene vil møde i skole, uddannelse og 
arbejdsliv ikke kun er et spørgsmål om eksakt viden og kunnen, men i lige så høj grad 
handler om kreativitet, samarbejde, fleksibilitet, samt evnen til selvstændigt at kunne 
overskue og løse problemer. 

Det er en tendens som mange af os sikkert kan genkende fra vores arbejdspladser, hvor 
det i stigende grad er op til den enkelte medarbejder/gruppe at tilrettelægge 
arbejdsprocessen ud fra de rammer og mål der bliver udstukket fra ledelsen. Den samme 
tendens afspejler sig også inden for den offentlige og i den politiske ledelse af samfundet. 
Tidens kodeord handler om styring via kvalitet, mål og rammer. Det er den enkelte enhed 
der skal virkeliggøre de politiske visioner med udgangspunkt i de lokale forhold og 
muligheder. 

Barnets verdner. 

Dagens barn er et barn der dagligt må forholde sig til flere forskellige miljøer eller verdner. 
Som barn i Hesselgården er der en hjemmeverden og en institutionsverden. Med hver sine 
forskellige krav, normer, og karakteristika. Bor ens forældre hver for sig er der måske 
yderligere en verden, at forholde sig til, og når tiden kommer med skole og SFO, føjes der 
atter nye til. 

Selvstændighed – selvbestemmelse – 
selvforvaltning. 

Med baggrund i vores udviklings syn og fremtidsvision er det vores opfattelse, at det ”at 
kunne tage vare på sit eget liv”, med alt hvad det indebærer, er en både nødvendig og 
vigtig egenskab for den der vokser op til fremtidens samfund. 

Vi ser det derfor som et vigtigt mål:  at hvert enkelt barn udvikler evne og vilje til, at skabe 
sit eget liv og øve indflydelse på sine livsomstændigheder – i et ansvarligt, ligeværdigt og 
solidarisk samarbejde med andre mennesker. 
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Med dette mål for øje arbejder vi bl.a. med begreber som; 

 Selvværd – ved at børnene møder åbenhed og forståelse for deres handlinger hos 
de voksne og gennem mange små sejre i hverdagen udvikler tillid til deres egen 
evner og møde andre med åbenhed og forståelse. 

 Selvstændighed – ved at børnene lærer og får mulighed for at løse så mange 
opgaver selv som muligt. Såvel i forhold til egen person, som ved praktiske opgaver 
i dagligdagen og i det sociale samspil. 

 Selvbestemmelse – ved at der er plads til, at børnene kan deltage i 
beslutningsprocesserne og præge forholdet i huset, således at de har reel 
indflydelse. 

 Selvforvaltning – ved at børnene får mulighed for at tage ansvar for deres 
handlinger og styre dem i den retning de ønsker det. 

Ovenstående betyder ikke, at vi som voksne skal fralægge os ansvaret for barnet og 
overlade det til sig selv. Men vi skal lytte til børnene, respektere deres ønsker, ideer, og 
tanker, samt tage deres udsagn for pålydende. I det ligger også, at vi skal være 
opmærksomme på de rammer vi skaber for børnene – og vi indenfor rammerne skal være 
parate til at tage konsekvenserne af deres valg med henblik på, at børnene gradvist får et 
stadig større ansvar for deres eget liv. 

Vores grundlæggende respekt for individet og det individuelt orienterede udviklings syn er 
ikke et udtryk for det enkelte barn alene – og kun den enkelte der skal være fokus på hele 
tiden. I Hesselgården indgår børnene som en del af et socialt fællesskab og det er i den 
sammenhæng, at børnene lærer og tilegner sig de færdigheder, der er nødvendige for 
samarbejdet og fællesskabet med andre, både her og nu og i et videre livsperspektiv. 

Det handler om evnen til at give plads til andre og kunne nedtone egne behov. Om at 
kunne vise hensyn til andre og kunne sætte sig i andres sted og i det hele taget kunne 
respektere andre. 

Den sproglige udvikling. 

Det verbale sprog er vores væsentligste redskab til tænkning, planlægning og 
kommunikation. Sproget udvikles gennem samværet med andre, i legen, i samtalen, i 
spontane og planlagte sproglige aktiviteter. 

Samværet i huset og alsidige sproglige aktiviteter skal være med til, at fremme og 
understøtte barnets sproglige udvikling. I praksis sker tilegnelsen gennem meningsfulde 
samtaler og via rim og remser, højtlæsning og sange, samt den sproglige hjælp når der 
skal løses konflikter, eller når barnet på anden vis skal gøre sig forståelig overfor sin 
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omverden. Det handler imidlertid også om kropssprog, fagter, mimik og tegn, der er med til 
at understøtte og fremhæve det talte sprog. På sin vis indgår sproget som et bevidst 
element i mange af hverdagens gøremål og aktiviteter. 

Det æstetisk og kreative. 

Indgår som væsentlige elementer i den personlige udvikling. Fornemmelsen for det 
æstetiske og evnen til at kunne udfolde sig kreativt er desuden vigtige egenskaber i et 
samfund som børnene vokser op i. 

Børnenes kunstneriske udtryk skal tages alvorligt, men ikke kritikløst. Tre tilfældige streger 
og en krusedulle kan være meget sjove, men behøver ikke nødvendigvis, at blive hængt 
op til offentlig beskuelse. Men det kan være et godt udgangspunkt for en samtale og 
anvisning af, hvordan man også kan bruge farver og papir. Kritikken skal med andre ord 
være konstruktiv og sigte mod at give børnene nye ideer og færdigheder. 

Kunst er også glæde og fantasi – og lyst til at udfolde sig alene eller i samarbejde med 
andre. Derfor er det vigtigt at børnene oplever og erfarer ved at arbejde med mange 
forskellige udtryk. (drama, maling, sang, o.a.). Således møder det kunstneriske mange 
forskellige fremtrædelsesformer, så alle sanser inddrages og udvikles. 

Mødet med andre kulturer. 

Hesselgården rummer i dag mange forskellige nationaliteter, som er en mulighed for at 
styrke og udvide vores viden i forhold til andre kulturer.  

En af forudsætningerne for at mødet med det fremmede skal blive en positiv oplevelse er, 
at vi gensidigt forstår hinanden og lærer hinandens baggrund at kende. Når vi i huset 
modtager børn og familier fra andre kulturer er det derfor vigtigt, at medarbejdere og børn 
får kendskab til barnets og familiens baggrund og kultur. Men vi har også som 
daginstitution en vigtig opgave i at formidle vores kultur, normer og livsmønster, således at 
barnet og dets familie bliver en del af det samfund de lever i. 

Vores udgangspunkt er, at enhver form for racisme eller fremmedhad er i klar modstrid 
med vores grundholdninger i huset og vil derfor ikke blive tolereret, hverken blandt børn, 
forældre, medarbejdere eller øvrige personer der har deres gang her i huset. 
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Om at opleve samfundet. 

Hesselgården skal bidrage til, at barnet oplever den verden det lever i med henblik på 
derigennem få en begyndende forståelse for, hvordan verdenen og samfundet fungerer. I 
dagligdagen kan det handle om de små oplevelser i nærmiljøet, eller gennem projekter og 
emner der optager barnet. 

Økologi og miljø. 

Børnene skal i det små, opnå en forståelse for, at de gennem egen indsats kan være med 
til, at værne om naturen og dens resurser og arbejde for et rent miljø. Forbrugsmønstret i 
huset skal jævnligt gennemgås for at sikre et fornuftigt forbrug. Specielt i forhold til 
rengøringsmidler, kemikalier og engangsmateriale. 

Kosten skal om muligt være økologisk, men under behørig hensyntagen til de økonomiske 
rammer og muligheder der er. 

Børnenes deltagelse i de praktiske opgaver. 

De praktiske opgaver i huset skal så vidt muligt tilrettelægges, så børnene helt eller delvist 
kan deltage i dem. Det kan være borddækning, oprydning efter frokost eller andre af 
hverdagens gøremål. 

Fællesskab og venskab. 

Venskab, fællesskab og gruppelivet indgår som et vigtigt element i husets hverdag. Hvor 
samværet med de øvrige børn skaber grobund for udviklingen af gensidige 
følelsesmæssige relationer. Kvaliteten af samværet handler også om det enkeltes barns 
trivsel og selvværd. 

Venskaber kan ikke styres udefra, men som voksne kan vi hjælpe og understøtte 
børnenes egne initiativer og handlekompetencer på det sociale område. Derfor er det 
vigtigt, at Hesselgården er med til at udvikle det sociale liv i børnegruppen med henblik på 
at etablere lege- og kammeratskabsgrupper. 

Fællesskab og venskab handler ikke kun om børnenes indbyrdes forhold, men også om 
forholdet mellem barn og voksen. 
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Børnene skal kunne stole på de voksne og have lov til, at knytte sig til de voksne de selv 
vælger. Det er ligeledes vigtigt, at de voksne er deres ansvar bevidst som eksempel og 
model for børnene. 

Børn og voksne skal opleve sig selv som en del af en enhed. Opleve at de er værdsatte og 
betydningsfulde for livet i gruppen/huset, såvel i hverdagen eller når større eller mindre 
opgaver skal løses. 

Husets traditioner og fælles aktiviteter er med til at styrke fællesskabet og tilhørsforholdet 
blandt børn, forældre og medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at vi værner om vores 
traditioner og gerne udvikler nye når lejligheden byder sig. 

Fysisk udfoldelse. 

Den grovmotoriske udvikling hos børnene (de store bevægelser) danner grundlaget for 
finmotorikken (de små bevægelser), sprog og tænkning. 

Børnene skal såvel ude som inde have mulighed for at udfolde sig alsidigt motorisk. Klatre, 
krybe, kravle, gå balance, cykle, løbe m.m. 

De skal opleve, at deres egen indsats udvikler dem. Opleve succes når de tør overskride 
egne grænser og kaster sig ud i nye udfordringer, samt opleve glæden ved at bruge egen 
krop. 

Rytmik og bevægelse indgår som aktivitet i huset.  

Leg, leg og atter leg. 

Børn og leg hænger uløseligt sammen. Leg er glæde og fælles oplevelser, og leg for 
legens skyld. Det er gennem legen at barnet tilegner sig sin verden, og omsætter sine 
erfaringer og udvikler nye færdigheder. Legen udvikles og understøtter barnets 
personlighed og udvikling indenfor det intellektuelle, sproglige og følelsesmæssige, det 
sociale og moralsk etiske. 

Børnene skal have rige muligheder for at lege. De skal kunne vælge legekammerater og 
legetøj og de skal have mulighed for at kunne lege uden de konstant er overvåget af en 
voksen. 

De voksne skal aktivt deltage i legen som igangsættere, inspiratorer eller med egen rolle. 
Men vi skal også kunne sætte os uden for legen og respektere børnenes udgangspunkt. 
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Ro og fordybelse 

Livet i huset kan være hektisk og det at være sammen med mange mennesker stiller store 
krav til den enkelte. Når vi tilrettelægger hverdagen i huset skal vi være opmærksomme 
på, at der også bliver tid og plads til rolige stunder og afslapning. Desuden skal der fysisk 
og psykisk være plads til, at børnene alene eller et par stykker sammen kan være for sig 
selv. 

Når det enkelte barn har brug for lidt 
ekstra. 

Fra tid til anden kan et barn have brug for ekstra opmærksomhed eller hjælp for at få 
hverdagen til at fungere. Årsagerne kan være mange. Det kan være private årsager, men 
kan også skyldes forhold her i huset. En uheldig gruppesammensætning gør det 
vanskeligt at finde legekammerater, eller bare ikke er trivsel. 

Når behovet er der, er det vigtigt at der er plads og overskud til at give barnet den ekstra 
hånd der er nødvendig for at barnet kommer i trivsel. Det kan betyde at andre aktiviteter 
må vige eller opmærksomhed til de øvrige børn må nedtones lidt.  

I de tilfælde hvor behovet eller problemet viser sig, at være mere omfattende end først 
antaget er det både vigtigt og nødvendigt, at der i samarbejde med forældrene sker en 
nærmere afdækning af problemets karakter, med henblik på hvordan barnets behov bedst 
tilgodeses. 

Børn med særlige behov. 

Ved børn med særlige behov, menes børn der af udviklingsmæssige årsager har et mere 
vedvarende behov for en særlig indsats. Det er vores udgangspunkt, at vi rummer børn 
med særlige behov og det er vores erfaring, at mødet med den der er lidt anderledes som 
måske har andre behov eller udtryksformer, også er en oplevelse for de øvrige børn og er 
med til at udvikle deres forståelse for de af os, som afviger lidt fra normen. Men vi skal 
også være bevidste om, at ikke alle opgaver kan løses, og åbent vurdere om integration 
og inklusion, i sidste ende ikke er til for stor skade for barnet og den øvrige gruppe. 
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Førskole (brobygning). 

Målet for Hesselgårdens brobygningsarbejde er, at der skabes sammenhæng i barnets liv, 
så der er fastlagt et helhedssyn og der arbejdes målrettet derefter. Der er i fællesskab med 
relevant fagpersonale tilrettelagt brobygningsarbejde fra dagpleje til børnehave og fra 
børnehave til skole og SFO. En fælles pædagogisk planlægning giver fagpersonalet de 
bedste muligheder og arbejdsredskaber til at skabe rammerne for børns læring og 
udvikling. Både for helheden, men også mødet mellem de forskellige kulturer har 
betydning for det enkelte barn. Det sikres at overgangen bliver så tryg som muligt for det 
enkelte barn og forælder. 

Samarbejdet forældre og medarbejdere. 

Samarbejdet mellem forældre og medarbejdere bygger på åbenhed, information og et 
gensidigt tillidsforhold. 

Det gode samarbejde er en vigtig forudsætning for, at man som forældre kan forvalte sit 
ansvar for barnet og for at medarbejderne kan give børnene så optimale 
udviklingsmuligheder som muligt. Forældrene har krav på at kende barnets liv her i huset. 
Og som medarbejder har man brug for at kende barnets baggrund og de holdninger og 
normer, der ligger til grund for opdragelsen i hjemmet. 

Samarbejdet begynder den dag barnet tilbydes plads i Hesselgården. I god tid udsendes 
der velkomstmateriale og besøg kan aftales, hvor der er mulighed for at se huset og tale 
med stuepersonalet. 

Forventninger til forældre. 

På samme måde som forældre berettiget kan stille krav til huset i forhold til kvaliteten af 
det pædagogiske arbejde og de rammer børnene passes i, så forpligter det også at være 
forældre i huset. 

Vi forventer således at forældrene deltager aktivt i børnenes liv her i huset – udviser 
interesse og følger med i hvad der foregår, samt deltager i fællesmøder og arrangementer. 

Der lægges vægt på at alle forældre er orienteret om forholdende i huset, herunder også 
hvad der sker på dagtilbudsområdet generelt. Information sker via Tabulex. 
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Forældrebestyrelsen. 

Det er forældrebestyrelsen der fastsætter de overordnede principper for institutionens 
arbejde og for anvendelsen af budgetrammen, indenfor de af kommunen fastsatte mål og 
rammer. Forældrebestyrelsen har desuden indstillingsret i forbindelse med ansættelse af 
personale. 

Afrunding. 

Det kan være taknemligt at skrive det man gerne vil, men så meget vanskeligere er det at 
virkeliggøre det beskrevne. Det gælder til en vis grad også i dette tilfælde. Vi har gjort os 
tanker og ideer om hvordan vi gerne vil have det her i huset, vel vidende at det måske ikke 
er alt der kan lade sig gøre lige godt eller lige meget. Opgaverne må prioriteres i forhold til 
de faktiske muligheder og omstændigheder. Det skal dog ikke hindre os i at have visioner 
og formulere mål. 

Omvendt er det skrevne ord ikke altid dækkende for virkeligheden, og selv om vi har 
prøvet at komme rundt om mange forskellige sider af huset og dets indhold, så er det 
virkelige liv heldigvis så uforudsigeligt og kompliceret, at det ikke altid kan beskrives eller 
forudses. 

Det som er beskrevet i arbejdsgrundlaget er ikke et regelsæt eller en opskrift på hvordan 
alt kan og skal gøres. Det er derimod en beskrivelse af de værdier og det menneskesyn 
der ligger til grundlag for dagligdagens pædagogiske praksis, i mødet mellem børn, 
forældre og medarbejdere. 

Vi lever i en verden der er i hastig forandring og noget af det der netop karakteriserer 
forandringen er, at hverdagens mål og rammer løbende må justeres i forhold til nye 
opgaver og erkendelser. Derfor må et dokument som dette nødvendigvis løbende 
revideres og udvikles gennem dialogen mellem børn, forældre og medarbejdere. 

 

 


