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1 Forord 
Skorpebørnehaven er en del af Skorpeskolen Privatskole, og er beliggende i naturskønne 
omgivelser nær skov og strand i Hellebæk i Nordsjælland. Børnehaven er normeret til 20 
børn i alderen 2,5 – 6 år, og er en integreret del af Skorpeskolen. Børnene i vores børnehave 
kalder vi Krummer og når de kommer i skole bliver de Skorper. 

Vi har i kraft af vores størrelse den fordel ”at alle kender alle”. Vi har som organisation et 
indgående kendskab til alle processer i institutionen. Samarbejdet bygger på medansvar og 
medindflydelse. Disse principper er med til at give stor grad af indsigt og dermed også 
arbejdsglæde – forhold som er en væsentlig drivkraft i vores daglige pædagogiske arbejde. 

Vi har skrevet vores læreplan ind i virksomhedsplanen. 

2 Organisation 
Skorpebørnehaven er en del af Skorpeskolen. Det betyder at det i dagligdagen betragtes som 
en enhed. Børnehaven har dog sin egen pædagogiske leder og sin egen forældrebestyrelse 
iht. en 2-strenget model. Det betyder også at børnehavens primære personale er en del af 
Skorpeskolens samlede personale gruppe. 

2.2  Personale 
Da vi er en lille børnehave, er personalegruppen der har sit daglige arbejde med børnene 
ligeledes begrænset til en pædagogisk daglig leder, en pædagog og en medhjælper – dette 
antal kan variere alt efter antallet af børn i børnehaven. Den daglige pædagogiske leder har 
det overordnede ansvar for børnehavens pædagogik. 

Da Skorpeskolen ligeledes har pædagogiske ressourcer i skole og fritidstilbud, er der 
dækning under sygdom og ferie, og det vil være voksne som børnene kender. 

2.2.1 Personalepolitik 
Vi vil arbejde med fagligt- og socialt kompetent personale. Vi vil tilstræbe at vores 
personale følger med i de nyeste tendenser indenfor pædagogisk arbejde og dermed 
udvikler egne kompetencer. At vores personale har indflydelse på deres hverdag og tager 
ansvar for de opgaver de stilles overfor. Vi vil have en personalegruppe der er loyal over for 
de fælles beslutninger der tages i det daglige arbejde. Vi vil have glade medarbejdere der er 
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åbne, innovative og har en positiv arbejdsmoral. Det er vigtigt at de som rollemodeller viser 
ansvar og omsorg for det enkelte barn, og endvidere evner og ønsker at samarbejde med 
forældrene. 

2.3 Bestyrelse: 
Forældre til børn i børnehaven sikres medindflydelse via forældrebestyrelsen. 
Forældrebestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan som evalueres årligt. 

Forældrebestyrelsen består af 5 repræsentanter, hvoraf 3 er forældrevalgte. Der henvises til 
vedtægterne for uddybende forklaring omkring bestyrelsens sammensætning samt for 
beskrivelse af de opgaver bestyrelsen varetager.  

3 Forældresamarbejde 
Forældrene er en vigtig del af fællesskabet i Skorpebørnehaven.  

Forældre til evt. kommende Krummer i Skorpebørnehaven kan efter forudgående aftale, få 
rundvisning i Skorpebørnehaven. Nye børn skal have en samtale med ledelsen inden start, 
hvor der informeres om børnehaven, personale og dagligdag, og hvor der ligeledes 
afstemmes forventninger til samarbejdet. Det er af afgørende betydning for samarbejdet, at 
forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres barn.  

For børn der går i Skorpebørnehaven vil der, udover den daglige ad hoc kommunikation og 
forældremøder, årligt blive inviteret til en mere dybdegående samtale (en 
forældrekonsultation), hvor barnets trivsel og udvikling evalueres. 

Der er ingen fast mødetid i børnehaven - forældre og børn er velkomne dagen igennem. Af 
hensyn til planlægning af og deltagelse på ture m.v. bør det tilstræbe at barnet er i huset i 
tidsrummet kl. 09:30 til kl. 15.00. 

Vi kommunikerer via dialog og tilstræber dagligt at få en snak med alle. Den daglige 
information og dokumentation foregår via vores opslagstavle. Det er den enkelte forældres 
ansvar dagligt at orientere sig. 
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4 Det pædagogiske arbejde, læreplaner og indsatsområder 
Vi er en lille enhed med 20 børn, hvilket vi ser som en styrke i relation til det enkelte barn, 
mht. til at levere optimal pædagogisk assistance på barnets aktuelle udviklingstrin. 

4.1 Børn med særlige behov 
Også børn med særlige behov kan, i denne struktur, finde deres rette element og således 
udvikle sig hensigtsmæssigt. Vi vil for børn med særlige behov, via skærpet 
opmærksomhed, arbejde med inklusion. 

4.2 Det pædagogiske arbejde 

Det daglige pædagogiske arbejde i børnehaven, er med fokus på læring/udvikling, 
kompetencer og kommunikation ved brug af narrative værktøjer. Vi arbejder med at gøre 
børnene bevidste om fællesskabets styrke samtidig med at de individuelt får styrket deres 
selvværd og selvtillid. Vi stimulerer det enkelte barn på barnets eget udviklingsniveau med 
en anerkendende tankegang, således at vi får selvstændige og selvhjulpne børn med 
selvværd og selvtillid. Vi udvikler glade og trygge børn og har fokus på børnenes sociale 
kompetencer. Børnenes egne erfaringer skulle gerne danne grundlag for et videre 
dannelsesforløb. 

Vi lærer vores Krummer om naturen ved at være i naturen (på udflugter og i daglig leg), 
om sund levevis ved motion og kost og hvad det gør ved kroppen, om medmenneskelighed 
ved at tale om følelser, smerter og glæde. 

4.3 Læreplaner 
Vi arbejder med læreplaner efter bedste evne i dagligdagen, og i videst muligt omfang 
forsøger vi at praktisere daglig dokumentation af børnenes leg og læring, bl.a. vha. vore 
opslagstavler. 

Vi ser vores børnehave som et alternativ til eksisterende muligheder i Helsingør Kommune 
og som et tilbud der kan bidrage til at tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Nogle 
trives med de store enheder, andre med mindre enheder som Skorpebørnehaven. 

Skorpebørnehaven vil i samarbejde med forældrene give børnene omsorg og støtte. Vi vil 
støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med 
henblik på selvværd og en god og tryg opvækst. 
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Vi vil med oplevelser og aktiviteter, sikre at barnet stimuleres mht. kreativitet og sproglig 
udvikling. Vi vil lade barnet lege og lære og fysisk udfolde sig. Børnene i Skorpebørnehaven 
har mulighed for medbestemmelse og medansvar, hvorved vi udvikler deres selvstændighed 
og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi arbejder med at give børnene en 
forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. Vi vil udvikle børnenes 
demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. 

Vha. pædagogikken med de mange rum/ intelligenser, skaber vi mulighed for mange 
læringsmiljøer. Vi vil have stor opmærksomhed på børnenes sproglige udvikling, også i 
form af sprogvurdering (minimum af de 3-årige). 

Vi har fokus på at være synlige og nærværende voksne, der igennem anerkendelse og 
positiv vejledning vil tage medansvar for det enkelte barns unikke udvikling – denne 
dokumenteres på det daglige plan via vores opslagstavler. 

I punktform er de pædagogiske læreplaner således: 

Barnets sociale kompetencer;  
 Barnet skal føle sig som en del af fællesskabet 
 Barnet skal evne at tilsidesætte egne behov 
 Barnet skal kunne tage selvstændige initiativer 
 Barnet skal kunne lege sammen med andre 
 Barnet skal evne at få andre med i deres leg  
 Barnet skal kunne løse egne konflikter 
 Barnet skal evne at udtrykke omsorg for andre 
 Barnet skal kunne modtage omsorg 

Personlig udvikling; 
 Barnet skal kunne koncentrere sig i længere tid (alders afhængigt) 
 Barnet skal lære at indgå i anerkendende relationer 
 Barnet skal udvikle sin selvhjulpenhed 
 Barnet skal kunne modtage en besked – enkelt og kollektivt  
 Barnet skal kunne vente på ”sin tur” 
 Barnet skal kunne være i centrum 
 Barnet skal evne at give udtryk for følelser på en god og konstruktiv måde 
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Krop og bevægelse; 
 Barnet skal opleve glæde ved at bevæge sig 
 Barnets grovmotorik skal være aldersvarende, hvilket trænes og vurderes ud 

fra f.eks. kaste, gribe, hinke, løbe 
 Barnets finmotorik skal være aldersvarende, hvilket trænes og vurderes ud 

fra f.eks. at kunne holde rigtig på en blyant 
 Barnets skal lære om kroppen og om kroppens behov og funktioner  

 Barnets sproglige udvikling; 
 Barnets skal sprogligt kunne kommunikere med andre 
 Barnet skal have en alderssvarende sprogforståelse, ordudvikling, udtale og 

bevidsthed 
 Barnet skal lære at lege med sproget, f.eks. ved rim, remser og sange 

Kulturelle udtryksformer og værdier; 
 Barnet skal vise interesse for at tegne, male, modellere, konstruere og 

eksperimentere 
 Barnet skal vise interesse for og glæde ved at skabe  
 Barnet skal vise interesse for og glæde ved at deltage i højtider og traditioner  
 Barnet skal kunne deltage i bl.a. teater, musik og dans 
 Barnet skal have mulighed for at bruge forskellige materialer, redskaber 

 Naturen; 
 Barnet skal kende til årstiderne 
 Barnet skal kende til almindelige husdyr, kæledyr, vilde dyr osv. 
 Barnet skal kende til forskellige planter og blomster 
 Barnet skal kunne færdes i naturen og opleve glæde ved det  

Tal, former og farver; 
 Barnet skal kende til mange forskellige farver 
 Barnet skal kende forskel på tal og bogstaver  
 Barnet skal kende til forskellige former som firkanter, trekanter og cirkeler 
 Barnet skal kende til forholdsord f.eks. op og ned 
 Barnet skal kende til modsætninger f.eks. stor og lille 
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4.4 Vision 
”Det, jeg kan forestille mig, kan blive til virkelighed” 

Skorpebørnehavens vision understøtter Helsingør Kommunes Vision 2020 ”… Kommunen, 
hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet… Skoler og dagtilbud af 
høj kvalitet”, som for Skorpebørnehavens vedkommende er et unikt alternativt privat tilbud 
for de yngste borgere. 

4.5 Grundlov 
Vores tre mål (som er en integreret del grundskolen) 
1. Alle kan og skal lære - vi skaber rum for læring ved at have tydelige… 

- forventninger til alle børn, voksne og forældre  
- målsætninger for at børn lærer med hele kroppen 

2. Alle skal turde drømme stort – vi danner fremtidens pionerer, fordi… 
- vi ved, at alle børn er talentfulde 
- vi ved, at alle børn kan gøre en forskel med deres viden 

3. Alle tager medansvar for fællesskabet – vi gør børnene livsduelige fordi… 
- vi stimulerer børnenes sociale kompetencer 
 

Vores grundsten (som er en integreret del grundskolen) 
1. VIDEN – vi har høje faglige forventninger til alle og ved, at viden skal anvendes i praksis 
2. INNOVATION – vi opøver alle i at være nyskabende og gøre en forskel med deres viden 
3. MOD – vi skaber trygge rammer, så alle tør udtrykke sig på mangfoldige måder  
 
”En sammenhængende dag”  
I Skorpebørnehaven ved vi, at læring bedst udfoldes i en hverdag, hvor der både er 
mulighed for fordybelse og mulighed for at inddrage praktiske elementer i læringen. Gerne 
i et naturligt flow, hvor der er tænkt over, at hele kroppen aktiveres, at kroppen har brug 
for pauser og næring, og ikke mindst at der hver dag tages udgangspunkt i det enkelte 
barns kompetencer.  

AT VÆRE KRUMME er en følelse af at være en del af Skorpebørnehaven. 
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Vi sætter pris på den lille enhed med nærvær og tryghed for alle børn. Skorpebørnehaven 
har sin egen identitet, som du bliver en del af. Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi 
passer på og engagerer os i hinanden; uanset om du er børnehavebarn, ansat eller elev i 9. 
klasse. Vi arbejder for, at den enkelte bliver en vigtig del af fællesskabet, og har følelsen af at 
kunne bidrage på en værdifuld måde.  

Vi dyrker fællesskabet løbende, både i det daglige og henover året, ved at give mulighed for, 
at børnene og de ansatte arbejder og oplever på tværs af grupper og alder. 

Det at være en del af Skorpeskolen Privatskole som børnehavebarn, har den store fordel at 
man tidligt bliver bekendt med den skole man efterfølgende skal være en del af. Ånden og 
fællesskabet dyrkes som én enhed og man vil kende ansigter på både børn og voksne, når 
man som førskolebarn gør sine første bekendtskaber med skolen. Vi ser det som en stor 
fordel at man stille og roligt som børnehavebarn introduceres for skolen og de færdigheder, 
der skal forberedes.  

4.1  Mission 
Selvværd = Viden + Innovation + Mod 
Selvværd: ”Følelsen af at være noget værd – uanset hvordan du klarer dig” 

I Skorpebørnehaven forsøger vi at tage udgangspunkt i hele barnet. At føle selvværd er ikke 
en selvfølge! Et spirende talent kan gå tabt, hvis ikke man arbejder med at udvikle det. Der 
skal kompenseres for udfordringer og svagheder. Det spiller heller ingen rolle, hvor dygtig 
man er, hvis man ikke formår at få sine omgivelser til at se det. 

Selvværd handler om de tanker, barnet har om sig selv, om den man er. I denne 
sammenhæng betyder det ingenting, om man er god eller dårlig til forskellige ting. Det 
handler om at føle, at man er noget værd. At føle sig anerkendt og værdsat er et vigtigt 
udgangspunkt for læring. 

Skorpebørnehavens mission understøtter Helsingør Kommunes Vision 2020. ”Vi bidrager til 
størst mulig livskvalitet for borgerne”, som for børnehavens vedkommende er nogle af de 
yngste borgere i kommunen. 
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4.2  Dogmer 
Når du bliver en del af Skorpebørnehavens hverdag, enten som barn, ansat eller forælder, 
bliver du en del af Skorpebørnehavens ånd, og det forventes, at alle lever op til fælles 
forventninger og løfter, for at alle, og i særdeleshed børnene, kan få en lærerig, udfordrende 
og tryg hverdag. Vi kalder dem dogmer:  
 
Dogmer for BØRNENE 
Vi vil tro på, at det vi kan forestille os, kan blive til virkelighed  
Vi vil være ambitiøse, nysgerrige og engagerede  
Vi vil være både udhvilede og mætte 
 
Dogmer for FORÆLDRENE 
Vi vil bakke visionerne op i hverdagen og være med til at skabe en god børnehave 
Vi vil indgå i et konstruktivt samarbejde og bidrage aktivt, med det vi kan 
Vi vil opdrage vores børn til at vise hensyn og ansvarlighed for det sociale rum 
Vi vil respektere børnehaven som en professionel arbejdsplads i børnehøjde 
Dogmer for de ANSATTE 
Vi vil levere høj faglighed i overensstemmelse med værdisættet 
Vi vil sikre, at hvert enkelt barn tages alvorligt, udfordres og støttes i dagligdagen 
Vi vil fremstå som inspirerende faglige fyrtårne, der er passionerede læringsagenter 
Vi vil fortælle hinanden og verden om vores pædagogiske praksis og sammen blive bedre 
Vi vil tage ansvar 
Vi vil droppe janteloven og fejre egne og andres successer i hverdagen 
 
Dogmer for ALLE i Skorpebørnehaven 
Vi vil bygge på vores tre grundsten: viden, innovation og mod 
Vi vil have det sjovt og nyde hinandens selskab i hverdagen 
Vi vil lytte til og respektere hinandens forskelligheder  
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4.3  Værdisæt 
Skorpebørnehaven forholder sig til fremtiden - og er altid et skridt foran. Vi kobler den nyeste 
pædagogiske forskning med al vores erfaring. Vi ved, at man ingen vegne kommer uden selvværd 
og sociale kompetencer. Vi er overbevist om, at det kræver mod at være innovativ med sin viden, 
derfor bygger Skorpebørnehaven på netop disse tre grundsten.  

Børnene skal lære at reagere, idégenerere, handle og kommunikere i og med deres omverden. Vi 
tror på, at alt er muligt, hvis man har modet til at drømme stort. Vores personale stræber efter den 
bedste pædagogiske indsigt, ved at vidensdele og samarbejde med hinanden og andre, og det tror vi 
bringer os et skridt foran. 

Alle succesrige mennesker og virksomheder drives af en idé. Skorpebørnehaven drives også på 
baggrund af en god idé, der giver os en helt speciel sjæl. Det driver os mod fremtiden og gør det 
sjovt at arbejde med netop dit barn. Børnehaven skal give dit barn nøglerne til selv at kunne skabe 
sig en fremtid. Uanset hvordan denne måtte se ud.  

Det er vores idé – og vi udlever den hver eneste dag... 

5 Børnemiljøvurdering 
Skorpebørnehaven udarbejder børnemiljøvurdering iht. gældende retningslinjer. Dvs. at der 
evalueres i forhold til det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

Som værktøj til denne evaluering anvendes http://www.boernemiljoevurdering.dk hvor 
Skorpebørnehaven har en profil. 

6 Økonomi 
Den daglige økonomiske drift bliver varetaget af rektor og den pædagogiske leder. 
Budgetterne godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder med fondssøgning og sponsorer, 
hvor det er muligt. Budgetterne inkluderer lønninger, vikardækning, madordning, 
vedligeholdelse og indkøb af diverse til brug i den pædagogiske læring. 

Vi vil arrangere arbejdsweekender, hvor vores forældre og personale skal bidrage til 
vedligeholdelse o.a. 

 

http://www.boernemiljoevurdering.dk/
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7 Politikker 
Mobbepolitik. 
Vi vil som personale, via vores pædagogiske arbejde, tilstræbe at undgå mobning børnene 
imellem. Dette ved at lære børnene om forskellige kommunikationsformer og 
konsekvenserne deraf. Vi taler om følelser og lærer børnene at tage ansvar og medansvar. 
Hvis der alligevel skulle opstå situationer af mobbelignende karakter, taler vi med børnene 
om det og informerer efterfølgende forældrene om forløbet.   

Ernæringspolitik 
Ernæringsmæssigt har vi valgt at ansætte en kok, der dagligt tilbereder overvejende 
økologisk, varieret, sund mad for vores børn. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 
fordeling af protein, fedt og kulhydrater. Maden vil så vidt muligt tilberedes med årstidens 
danske råvarer af god kvalitet. 

Indlærings politik 
Vi vil have fokus på indlæring i mange af de daglige aktiviteter i børnehaven. Når der 
dækkes bord, tælles kopper og tallerkner. Når der læses historier, diskuteres og forklares 
begreber og ord. Vi arbejder bl.a. med farver, former og figurer som skal danne grundlag 
for børnenes færdigheder. Ved at have fokus på indlæring sikrer vi, at børnene bliver 
skoleparate. 

Sprog politik 
Da vi som institution skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration 
i og samhørighed med det danske samfund, taler vi dansk i børnehaven. 

Alle børn bliver sprogvurderet, i 3-4 års alderen. 

Ryge- og alkoholpolitik 
Der må ikke ryges eller indtages alkohol på Skorpebørnehavens område, da de voksne der 
omgås børnene agerer som rollemodeller. 


