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Den lokale udviklingsplan (LUP) 

Rammen for den lokale udviklingsplan skal i første omgang være de 
udviklings- og tilsynspunkter vi har talt om ved den årlige kvalitets 
samtale med Aarhus kommune, som tager udgangspunkt i den seneste 
forældretilfredshedsundersøgelse. Formålet er at tydeliggøre 
sammenhængen mellem de overordnede mål og rammer, som byrådet har 
sat for Børn og Unge, og vores lokale indsatsområde. Udviklingsplanen er 
dagtilbuddets strategiske ledelsesredskab, som beskriver 
daginstitutionens udfordringer, udvikling og indsatsområder. 

 

 

Mål 

 Vores lokale indsatsområder skal beskrives, opbygget efter R-O-Y-E. 
Den ønskede effekt, de planlagte ydelser, organisering af indsatsen 
og konsekvenser for ressourcer.  

 

 

Indikator/den ønskede effekt 

 Den lokale udviklingsplan skal forbedre resultatet hos børnene. Til 
at være stærke, selvstændige og robuste børn/unge. 

 

Ydelse  

 Hvad vil vi sætte i værk? Beskrivelse af de primære aktiviteter. 

 

Organisering  

 Hvem gør hvad og hvornår? 

 

Ressourcer  

 Tid evt. økonomi 
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Vision 

Vi er en antroposofisk børnehave. I den indgår den opfattelse at 
mennesket er et legemligt, sjæleligt og åndeligt væsen. I den første 
syvårsperiode er barnet primært koncentreret om sin legemlige/fysiske 
udvikling. For børnehavebarnet er der særligt tre forhold som er 
væsentlige: 

 

 Barnet er et efterlignende væsen. 

Det gælder alt i barnets omgivelser, tilegnelse af sproget, måden at gribe 
og begribe verden på.  

 Barnet er et sansende væsen. 

Det lille barn er som et stort sanseorgan, og det kan ikke værge sig mod de 
indtryk, der kommer det i møde. Derfor tilstræbes det at give barnet så 
mange ægte og kvalitative sanseoplevelser som muligt. 

 Barnet er et rytmisk væsen. 

Børnehaven har en fast daglig rytme, en fast ugerytme samt en fast 
årsrytme. Det gør barnets hverdag genkendelig og det skaber tryghed for 
barnet. 

Alt hvad der foregår i børnehaven, tager hensyn til denne centrale 
opfattelse af det lille barns væsen. Barnet er ikke en lille voksen. Det er 
anderledes organiseret. Vi arbejder ud fra at barnet står i en situation så 
det handler først, derefter føler det noget derved, og til sidst tænker det 
evt. over hvad der skete, alt efter alder og temperament. Den voksne 
tænker og overvejer, så føler vi efter og til sidst handler vi. 

BARN

Efterlignende væsen

Sansende 
væsen

Rytmisk
væsen



5 
 

Udviklingspunkter i 2014/2015 

I Rudolf Steiner Børnehaven Markblomsten er der flere forskellige 
udviklingspunkter, som vi vil se ekstra på ud fra vores arbejde med 
forældretilfredshedsundersøgelsen, og den efterfølgende 
kvalitetsrapport. Nedenfor nævnes områder der er fokus på, opgaver vi 
skal løse alt efter de ressourcer vi har til rådighed. 

 

 Den lokale udviklingsplan  
 Overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave og børnehave til 

skole. 
 Kommunikation, vidensdeling og IT 
 Matematikken ind i læreplanerne. 
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Overgangen fra vuggestuer til børnehaver og børnehaver til skole 

 

Mål  

 At forældre får en god overgang og en forståelse af forskellen 
mellem vuggestue og børnehave og en god overgang og forståelse af 
forskellen mellem børnehave og skole. 

Indikator   

 At forældrene har dannet sig et billede af børnehavens liv, det 
daglige arbejde og pædagogisk praksis.  

 Hvad der forventes af de skolesøgende børn. 
 Vi følger emnet op ved forældresamtaler, forældremøder og 

evaluerer på personalemøder og bestyrelsesmøder. 

Ydelse  

 At forældrene kommer på besøg med barnet nogle gange, inden det 
begynder hos os. Det giver barnet mulighed for at hilse på børn og 
voksne i Markblomsten.  

 At forældrene til de skolesøgende børn tager til skolernes 
sammenkomstdag, som børnehaven bliver inviteret med til, evt. med et 
par jævnaldrende. 
 

Organisering 

 Vores målsætning er at holde 2 forældremøder, hvor en fra 
bestyrelsen, som mentorer, tager hånd om de nye forældre.  

 Derudover, drøfte hvad der forventes af forældrene og får talt om 
tilfredsundersøgelsen.  

 For de skolesøgende børn, ringer eller skriver skolerne til os, 
hvorefter vi med forældrenes tilladelse fortæller om deres barn.  

 Er der udfordringer for barnet, tager vi med forældrene hen til 
vedkommende skole til en mere omfattende samtale.  

Ressourcer 

 Vi har ikke ressourcer til at tage på besøg i barnets vuggestue eller 
dagpleje, men de er velkommen til at besøge os. 

 Vi får børn fra et stort område i Århus og ofte sender vi dem til seks 
til otte forskellige skoler. Derfor har vi i samarbejde med forældrene 
valgt, at det er forældrene der primært varetager forbindelsen til 
barnets respektive skole. 
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Kommunikation og vidensdeling i Markblomsten 

 

MÅL 

 At lave en overskuelig hjemmeside for Rudolf Steiner Børnehaven 
Markblomsten. 

 Intern kommunikation personalet imellem, mellem bestyrelse og 
personale, personale og forældre og bestyrelse og forældre. 

 

INDIKATOR I FORHOLD TIL HJEMMESIDEN 

 At forældre og andre har let ved at få et overblik over indhold. 
 At forældre er godt informeret fra bestyrelsen og personalet. 
 At personalet og bestyrelsen har et tæt samarbejde. 

 

YDELSE 

 At bestyrelsen er aktiv i kommunikationen og lederen og 
pædagogerne kommer med relevant indhold til hjemmesiden. 

 Orienterer via opslag, udsendelser, forældremøder, mindst én årlig 
samtale og daglige samtaler. 

 Alle udsendelser sendes pr. mail. 

 

ORGANISERING 

 Hjemmesiden er lavet på frivillig basis af forældre og er næsten 
færdig. 

 Intern kommunikation fra pædagoger og bestyrelse via invitationer 
og elektronisk og mundtlig formidling. 

 

RESSOURCER 

Hjemmesiden er lavet på frivillig basis af bestyrelsen/forældre – Det 
koster tid og ressourcer af de frivillige. 
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IT 

 

 

MÅL 

 Vi bruger ikke elektroniske medier, iPads – radio m.v. 
 Vi ved fra status og udviklingssamtaler at alle børn har mulighed 

for at bruge det efter forældrenes valg. 
 Der er ikke noget ønske i forældregruppen om at indføre IT i 

dagligdagen. 

 

 

INDIKATOR 

 Børnene bruger deres motorik i leg og læring. 

 

 

YDELSE 

 Vi understøtter læring og leg via sanser og motorik. 

 

 

RESSOURCER 

 Vores daglige arbejde med børnene. 
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Matematikken ind i læreplanerne. 

 

Vi skal implementere matematikken og skrive det vi allerede gør ind i 
læreplanerne. 

 

Mål  

At støtte børnene i at kategorisere og systematisere omverdenen, også 
kaldet den matematiske opmærksomhed, f.eks. i mængder, former (relative 
begreber), modsætningspar (fx kold-varm, stor-lille), tal og rækkefølge, 
symboler, tegn og bogstaver. 

 

Indikator 

 Det ses f.eks. ved: Når børnene laver tippier hvor børnene skal finde 
lange pinde, men få, 3-5 stk., og i blomsterbedet hvor 
markeringspindene skal være korte, men hvor vi skal bruge mange, 5-
20 stk.  
 

 Når solen skinner bliver bænken, huset, stenene varme, men om 
vinteren er både de og fingrene kolde. Når børnene skal på gåtur, 
stiller vi os op i en bestemt rækkefølge, hvem er Forrest? og hvem er 
bagerst?  
 

 Når børnene vil lave buer og pile, skal de først ud og finde en gren 
der kan bøjes og den gren de skal bruge som pil, skal helst ikke kunne 
bøjes og må heller ikke være skæv, men lige. Når børnene laver 
sangleg, laver de en rundkreds osv. 
 

Ydelse 

 Vi skærper børnenes opmærksomhed når det viser sig i øjeblikket. 

 Børnene får sat ord på sansninger, oplevelser og erfaringer. 

 En større bevidstgørelse hos de voksne, så opmærksomheden er 
skærpet når vi støtter børnene i mængder, former (relative 
begreber), modsætningsforhold, tal, rækkefølge, Symboler, tegn og 
bogstaver. 
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Organisering 

 De voksne sætter ord på det børnene gør i dagligdagen, så de griber 
for derefter at begribe hvad de lige har gjort, måske ikke første gang 
eller anden gang, men efterhånden. 

 

Ressourcer  

 Man må gribe før man kan begribe og få sat ord på. Det bestræber vi 
os på hver dag.  

 


