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Montessori International Preschool er en engelsktalende børnehave der følger den
Montessori pædagogiske metode. Vi er en international børnehave, og vores børn
og personale repræsenterer igennemsnit 25 nationaliteter. Vi arbejder med
Montessori uddannede pædagoger og medarbejdere.

Montessori International Preschool
åbnede i august 2011. Den ligger på
Søndermarksvej 13, 2500 Valby, i en
smuk villa med en stor have med
massere af træer, i et meget roligt
område af Valby, tæt på
Søndermarken.

Montessori International Preschool
Frederiksberg åbnede i oktober 2014. Det
ligger på Maglekildevej 8, Frederiksberg, i
en bygning på en stille vej, tæt på
Frederiksberg Have.

www.montessoripreschool.dk

1

Den styrkede pædagogiske læreplan
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Det fælles pædagogiske
grundlag

”De centrale elementer er:
▪

Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.

▪

Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led
i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

▪

Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.

▪

Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte
aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

▪

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det
pædagogiske personale sætter rammerne for.

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet for arbejdet med børns læring.

▪

Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets
trivsel og barnets læring.

▪

Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og
aktiviteter.

▪

Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at
understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
”Barnet er både et håb og et løfte for menneskeheden.” Maria Montessori
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Børnesyn

Montessori filosofien tager sit udgangspunkt i en dyb respekt for hvert barn som et
unikt menneske. Vores tilgang antager, at børn fødes intelligente, nysgerrige og
kreative, at de er modne til at udvikle en følelse af det at undre sig, samt at have
og lave sin egen fantasi.
Udgangspunktet i Montessori, er at aktiviteterne og læringen er baseret på
frivillighed. Heri ligger der en tilgang til børn og læring, der ligger op til et
anerkendende børnesyn.

”Børn er mennesker, som skyldes respekt, bedre end os på grund af deres uskyld og de
større muligheder i deres fremtid ... Lad os behandle dem med al den venlighed, som vi
gerne vil hjælpe med at udvikle i dem.”
Maria Montessori
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Dannelse og børneperspektiv

Montessori står for, at en uddannelse bør lede til, selvstændighed og frihed af
barnet. Maria Montessori beskrev Montessori uddannelsen, som en ‘støtte til livet’,
der fokuserer på harmonisk og gradvis udvikling af den menneskelige
personlighed, ikke blot erhvervelse af information. En Montessori uddannelse sørger
for at skabe en sammenhæng mellem skole-læring og samfunds-læring. En
Montessori uddannelse fremmer initiativ og selvstændig læring og udvikling,
selvdisciplin og ansvarlig social adfærd.
"Uddannelsen af det lille barn har til formål at forberede barnet til det virkelige liv,
ikke blot til livet i skolen.” Maria Montessori

Maria Montessori identificerede vigtige elementer i børns naturlige udvikling:
Dyb Forståelse - Børn er af natur rigtig godt anlagt til
at opbygge selvdisciplin, for at lære og for at udvikle
sig; men de skal have lov til at udvikle sig frit. Børn er
interesserede i alt, de føler sig forbundet til alt og er
af natur omsorgsfulde imod hinanden og verden
omkring dem.
Sensitive Perioder - Særlig følsomhed forekommer i
perioder under et barns udvikling. I disse perioder
lærer børn intensivt. De fokuserer ofte på en speciel
aktivitet med lethed og med en særlig indsats. Disse
perioder omfatter I de yngre år en følsom periode for
‘god orden’, ‘udvikling af alle sanser’ og
‘sprogtilegnelse’. Børn nyder at bevæge sig, så de
kan lære om kroppens bevægelser. De har stor
interesse i, og udvikler naturligt en finesse for, små
ting, og på ethvert tidspunkt, hvis de kan deltage i samfundslivet, giver det dem
stor glæde.
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Børn Trives når der er Orden og Struktur i Deres
Liv - Det er vigtigt for børn, at få sat en orden
på verden. Derfor lærer Montessori børn
indenfor deres skole omgivelser, hvor de skal
finde deres arbejde, og hvor det skal stilles
tilbage, når de ikke længere har brug for det.
Det hjælper dem til at huske, hvor alting er, og
at der ofte er et godt sted at opbevare ting i
forhold til vores omgivelser. Med sådanne
rammer føler børn sig sikre til at prøve nyt, til at
udforske og udvikle sig.
Børn Lærer om Verden Igennem Deres Følelser
- Når børn får lov til at lære igennem deres
følelser, udvikler de sig fundamental godt, og
med forståelse for andre og ikke mindst deres
egen krop: de vejer ting, føler og rører ved ting,
de vender og drejer og manipulerer materialer,
de lytter og taler, og observerer hele tiden hvad der sker omkring dem.
Børn har Brug for Frihed - Frihed er den allervigtigste faktor for børn i at udvikle sig
som spontane, kreative individer.
Børn Absorberer Deres Kultur - Når børn får lov til at arbejde i frihed, viser de ofte
kærlighed og omsorg overfor andre. Børn bogstavelig talt absorberer verden
omkring dem. Ægte disciplin og harmoni kommer indefra.
Lærere som Vejledere - Maria Montessori foretrak at kalde Montessori lærere for
‘vejledere’ - deres rolle, mente hun, er at følsomt vejlede, snarere end at
kontrollere, børnenes aktiviteter. Hun bad om, at de fremfor alt skulle være "mere
psykolog end lærer" og mente, at et barns succes ligger i det læreren formår at
igangsætte, samt hvor følsomt læreren formår at observere det enkelte børn.
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Leg

Montessori er legende læring!
I Montessori er børn engageret det meste af dagen i aktiviteter, der passer til
denne meget tankevækkende definition af leg.
“Leg er barnets arbejde.” Maria Montessori

Lad os se på et barns oplevelse i et Montessori førskolemiljø i lyset af følgende fem
egenskaber:

Leg er selvvalgt og selvstyret; børnene er altid fri til at holde op
Montessori ærer fuldt ud, hvad et barn ønsker at gøre, og børn er ikke forpligtet til
at udføre nogen aktivitet, hvis de ikke ønsker det. Børn har tre timer hver morgen,
den 3-timers periode, når de frit vælger, hvilke af alle aktiviteterne i klasseværelset
de vil engagere sig i. Der er ingen påkrævede gruppeaktiviteter, ingen lærere
fortæller dem, hvad de skal gøre, eller hvornår de skal stoppe en aktivitet, eller
hvor længe de skal holde på. I modsætning hertil har andre børnehaver lærere,
der styrer brætspil, gruppesangsessioner, kunst og kunsthåndværk - mens disse kan
se ud som "leg", men i ånden vil de være mindre legende for de børn, der hellere
vil gøre noget andet. Den ultimative frihed i spillet er friheden til at holde op.
Denne frihed hædres altid i en Montessori førskole. Når en lærer introducerer en ny
aktivitet til et barn ved at invitere barnet til en lektion, kan barnet (høfligt) afvise at
deltage i lektionen. Og efter at lektionen er afsluttet, kan barnet vælge at lægge
materialet straks tilbage på hylden. I et Montessori-klasseværelse ”følger vi barnet”
i stedet for at kræve nogen aktivitet.
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Leg er en aktivitet, hvor midler er mere værdsatte end mål.
I en Montessori-børnehave lærer vi børn at være fokuseret
på processer, ikke nødvendigvis resultatet. For eksempel
kan et barn omhyggeligt polere et spejl, indtil det skinner
smukt. Den voksne vil måske lægge spejlet væk, men ofte
starter barnet poleringsprocessen igen! Leg er en aktivitet,
der primært udføres for egen skyld. Montessori børn
udforsker aktiviteter meget konsentrererede, og vælger at
gentage dem igen og igen, ikke for at opnå et resultat,
men med glæden i at engagere sig i og mestre en proces.
Hammering work

Leg styres af regler.
I en Montessori stue bemærker man børnenes fokus,
struktur, ro. Det er naturligvis et meget andet miljø
end det kaos, vi typisk forbinder med den tidlige
barndom! Men betyder tilstedeværelsen af regler, at
disse børn ikke leger? Ikke rigtig. Leg har altid struktur,
og denne struktur stammer fra regler i den legenes
sind. De er mentale begreber, der ofte kræver
bevidst indsats for at huske og følge. Enhver form for
leg involverer en hel del selvkontrol. Leg fascinerer
den legende netop fordi det er struktureret af regler,
som den legende selv har opfundet eller accepteret.
Colored Tablets

Dette er så sandt i Montessori. Det er en af grundene
til, at autentiske Montessori-børnehaver opmuntrer
Montessori-materialer til at blive brugt i
overensstemmelse med deres tilsigtede formål. Det
er også tydeligt i det faktum, at børn glæder sig over
at blive vist, hvordan man laver enkle aktiviteter,
såsom at overføre bønner med en ske eller rulle en
måtte på en meget præcis måde. Disse
interessepunkter - rulle måtten tæt, så den står
oprejst; hælde vand, uden at spilde - tjener som
reglerne, der gør aktiviteten interessant - de er et
væsentligt element i legende læring og ikke en
hindring for det. Bemærk også, at disse regler er
synlige for børnene selv: de behøver ingen voksen for
at overholde og rette dem. I stedet er fejlkontrol
indbygget i materialet, hvilket holder børnene
ansvarlige for at bedømme deres egne fremskridt.
Spooning beans
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Leg er ikke-bogstaveligt, fantasifuldt, markeret på en eller anden måde fra
virkeligheden.
Leg involverer ofte engagerende aktiviteter, der er
"seriøse, men ikke seriøse, virkelige, men ikke virkelige."
Leg kan involvere fantasi og foregive at gøre ting. For
børn indebærer foregivelse ofte at opføre sig som
voksne: forberede og servere en snack til dukkerne,
bruge legetøjs værktøjer, foregive at feje gulve eller
støvsuge, tage på fantasirejser til fantasilande befolket
med prinsesser, riddere og drager. I Montessoriomgivelser er der ingen foregivne køkkener, ingen
legetøjs værktøjer, ingen små dukke-te sæt, intet
udklædningshjørne, og i det mindste i de første år, få om
nogen eventyrbøger. Dette betyder dog ikke et fravær
af fantasifuld leg. I stedet for blot at foregive at
forberede og servere en snack til udstoppede dyr, har børn af Montessori
mulighed for at gøre det rigtigt! I stedet for at bruge en plastkniv til at skære en
falsk banan af træ, til servering af dukker, bruger de en ægte kniv, skærer en
ægte banan og serverer den til deres rigtige venner.
I stedet for at flygte ind i et eventyrland i bøger bliver det
unge barn i Montessori målrettet omgivet af historier om
den virkelige verden, fuld af underlige dyrs vidundere på
fjerne steder, forskellige menneskelige oplevelser på
forskellige tidspunkter og steder og heroiske fortællinger,
der virkelig er sket. Fantasi er i spidsen for disse børns
oplevelser: de har aldrig været i Afrika på en safari; de har
aldrig klatret et iskoldt bjerg dækket af gletschere; de kan
aldrig møde dinosaurer. Men når de forestiller sig disse
virkelige, men fjerntliggende steder, tilegner de sig også
reel viden Reading Corner

Leg involverer en aktiv, opmærksom, men ikke-stresset sindstilstand.
Dette sidste kendetegn ved legen følger naturligt fra de andre fire. Fordi leg
involverer bevidst kontrol over ens egen adfærd med
opmærksomhed på proces og regler, kræver det et aktivt,
opmærksomt sind. Desuden, fordi leg ikke er et svar på
eksterne krav eller umiddelbare stærke biologiske behov, er
spilleren relativt fri for pres og stress. Og fordi barnets
opmærksomhed er koncentreret om processen mere end
resultatet, distraheres spillerens sind ikke af frygt for fiasko. Så
sindet fokuseret på leg er aktivt og opmærksomt, men ikke
stresset. Den mentale tilstand er noget, som nogle forskere
kalder "flow". Opmærksomheden er tilpasset selve
aktiviteten, og der er nedsat bevidsthed om sted og tid.
Sindet er pakket ind i ideer, regler og handlinger i legen.
Binomial Cube
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Når forældre observerer i en Montessori børnehaveklasse,
kommenterer de undertiden, at børnene virker så
fokuserede, så alvorlige - med den underforståede
bekymring, at de ikke udviser de vilde, høje, impulsive
handlinger, som man ofte er vidne til, når grupper af små
børn er sammen. På et tidspunkt, hvor barndommen ofte
sidestilles med at være hyperaktiv, følelsesmæssig og ude
af kontrol, er forældre bekymrede for, at disse fokuserede
Montessori børn måske ”går glip af” at være børn. Implicit
i denne bekymring er en antagelse om, at børnene er
unaturligt stille, at de måske bliver tvunget af lærerne til
denne tilstand.
Cleaning a mirror

Intet kunne være længere væk fra sandheden! Montessoribørn er simpelthen dybt
engagerede i deres valgte aktiviteter. Deres sind er "aktive og opmærksomme,
men ikke stressede." De er i en strømningstilstand. Som Dr. Montessori så kortfattet
udtrykte det, “det første væsentlige for barnets udvikling er koncentration. Barnet,
der koncentrerer sig, er uhyre glad.”

Sensorial: Pink Tower, Color Tablets, Knobless Cylinders
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Læring

Vores mål er ikke at kontrollere, men at inspirere børnene til at lære frivilligt.
Essentielt er Montessori designet til at lære børn at tænke dybt, til at tænke selv og
til at tænke på deres medmennesker. Vi tror på, at det, at lære at tænke for sig
selv (i virkeligheden, det at lære at lære), vil hjælpe barnet igennem livet både i
skolen, udenfor skolen samt i det videre liv efter skoleårene er forbi.
Dr. Maria Montessori pædagogiske filosofi og metode udviklede sig netop ud fra,
en tro på, at børn, med deres vidt forskellige former for individuel intelligens alle
kan lære fra en tidlig alder. Montessori kaldte dette vækststadium "Det
Absorberende Sind", hvor børn lærer alt først underbevidst, senere bevidst. Voksne
kan hjælpe væksten ved at give børnene masser af muligheder for arbejde, leg,
glæde og frihed til at finde og lære sig selv og verden at kende.
“Børn tilegner sig viden gennem erfaring i miljøet.”
Maria Montessori

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER INDENFOR MONTESSORI
Et Montessori miljø er opdelt i flere læringsområder. De 5 hovedområder er Det
praktiske liv, Sensorisk, Sprog og litteratur, Matematik og kulturel udforskning. De
øvrige områder er kunst, musik, og underdørs miljø. Lad os udforske alle områder.
1. DET PRAKTISKE LIV
Små børn har en stærk trang til at blive selvstændige. De praktiske aktiviteter
hjælper dem med at perfektionere de færdigheder, de har brug for i hverdagen.
Disse aktiviteter lærer børnene, hvordan de kan drage omsorg for sig selv, andre
og miljøet omkring dem. Aktiviteter såsom bord vask, vanding af planter,
tilberedelse af en snack og vaske op, gør det muligt for barnet at deltage i
hverdagen og fremme deres udvikling, koncentration, hånd-øje koordination og
kontrol af bevægelser. Igennem det at blive kompetente til at deltage i deres
dagligdag, udvikler børn også evnen til at fokusere deres opmærksomhed på
familien og samfundet. En vellykket gennemførelse af disse opgaver giver børn en
reel følelse af præstation, og det opbygger deres selvtillid.
LISTE OVER PRAKTISKE LIVSAKTIVITETER:
• Indledende øvelser: bære bakker, bære en stol, gå rundt om måtten, åbne
og lukke skuffer, fylde og tømme en kande osv.
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•

Primære lektioner: Sortering af objekter, brug af tang, vandoverførsel, låse
og nøgler, hælde vand op, bruge en ske, møtrikker og bolte, klemme en
svamp, rulle og udrulle måtter, folde klude, brug af pincet osv.

Sortering med tang

•

brug af ske

Pleje af miljøet: fejning, støve af, polering, vask af linned, sy en i, pleje af
planter, blomsterbinding, udklipning efter linjer, fletning mv.

Blomster arrangement

•

møtrikker og bolte

Fejning

Pleje af planter

Pleje af mig selv: vask af hænder, påklædningsrammer (stor knap, lille knap,
trykknap, lynlås, krog, sløjfe, spænde), pudse næse, skære mad, smørre
mad, juice, skrælning osv.

Udskæring af agurk

Presse appelsiner til juice
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•

”Grace and Courtesy”: afbryde nogen, nysen, hoste, gå på linjen, The
Silence Game, hilsen, introduceren osv.

2. SENSORISK UDFORSKNING
Børn er tydeligt opmærksomme overfor verden, de ønsker konstant at udforske
den og oplever alt igennem deres sanser. De sensoriske materialer opfordrer børn
til at klassificere de fysiske egenskaber af den verden, vi lever i. Aktiviteterne
fokuserer på at uddanne og forbedre barnets sanser så de kan opdage mere,
lære mere og få større glæde deraf. Børn lærer at bedømme forskellige højder,
længder, vægt, farve, duft, lyd, teksturer og former. Disse aktiviteter stimulerer og
udvikler sanserne, raffinerer børns iagttagelsesevne, perception, udforskning og
formidling. De sensoriske materer tjener også til at lære barnet at læse og skrive.

Duft flasker

Cylinder Blokke

3. SPROG OG LITERATUR
Den frihed, der tilbydes børnene i at udtrykke sig skaber mange muligheder for
dem, i at kommunikere med deres jævnaldrende og voksne.Vi lægger vægt på
udvikling af ordforråd baseret på reelle erfaringer og den tidlige forberedelse der
er nødvendig for læsning og skrivning. Avancerede aktiviteter tage barnet langt
ud over de grundlæggende færdigheder i læsning og skrive fortolkning, kreativitet
og glæde. En bred vifte af historier og reference billedbøger er altid tilgængelige
på stuen. Glæden i sprog og også i læsning og skrivning er støttet af den
specifikke sprog undervisning og sprog materialer. En Montessori skole er også fuld
af sproglige rollemodeller; Montessori lærere og alle børn. Daglige samtaler med
hinanden omkring fællesskab, være ude i naturen, tale om kultur, historier, billeder,
teater, drama, vers og sanglege indgår alle i de daglige rutiner.
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Sandpapirs bogstaver

Find bogstaver

match kortene

4. MATEMATIK
Montessori matematik materialer gør det muligt selv for et meget lille barn at opnå
en naturlig forståelse af matematiske begreber gennem hans eller hendes egen
indsats. Derved undgår man de mentale blokeringer, der så ofte forekommer i
børn der står foran rent abstrakte begreber. Specielt konstruerede materialer
hjælper børn til at forstå konkrete idéer med sanseoplevelser omkring tal, størrelse,
mængde og alle matematiske begreber. Dette bygger et solidt grundlag af
matematiske begreber, der muliggør effektiv fremtidig indlæring.

Gyldne perler

Sandpapirs Numre

Nummer stave

5. KULTUREL UDFORSKNING
(Geografi/zoologi/botanik/videnskab/historie/astronomi)
En Montessori uddannelse dækker en bred vifte af emner, der afspejler de
overordnede interesser små børn har. Et Montessori miljø stimulerer disse interesser
og udvider viden om og forståelse af kunst og kunsthåndværk, geografi, historie,
musik, teater, videnskab og den naturlige verden. Børnene lærer om kulturer fra
den hele verden, hvordan de lever og hvad vi kan lære af dem.
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•

Geographi
Som en introduktion til fysisk geografi bruges to kloder til
at lære om land- og vandområder og til at vise de syv
kontinenter, hver med sin egen tydelige farve. Børn lærer
navnene og placeringen af hvert kontinent. De samme
farver på kontinenterne overføres til Puzzle Map of the
World.

Efter at have arbejdet med verdenskortet kan barnet
udforske de seks kontinentpuslespilskort, hvor hvert land
er repræsenteret af et separat puslespil. Når de ligger
disse puslespil, lærer børnene om flere lande på hvert
kontinent. Lærere leverer objekter, fotos, kulturspecifik
musik, mad og kunstaktiviteter, der repræsenterer bestemte lande og
studiekulturer. Forældre opfordres også til at komme og holde en
landepræsentation for børnene. Dette sensibiliserer børnene for alle de forskellige
kulturer vi har i børnehaven og lærer dem mere om deres venner og deres familier.
•

Zoologi
For at starte deres udforskning af zoologi introduceres børn
til begrebet levende vs ikke-levende. Lærere læser bøger
om alle levende ting og diskuterer deres behov: jord, luft
og vand og udstiller ofte rigtige genstande, som børnene
kan holde og studere. Børn opretter kategorier ved hjælp
af objekter og fotografier og deler dem i grupper af
planter og dyr, hvirveldyr og hvirvelløse dyr. Endelig
introduceres de fem hvirveldyrsklasser - fisk, padde,
krybdyr, fugl og pattedyr. Børn lærer om de forskellige dyr i
hver gruppe, deres forskellige egenskaber, navnene på
deres kropsdele og deres levesteder.

•

Botanik
Botanik introduceres ved hjælp af, puslespil af et træ, et
blad og en blomst, der adskiller hver del af planten i et
særskilt puslespil. Børn lærer navnene på hver del af et træ,
et blad og en blomst. Arbejde med disse materialer hjælper
børn med at blive mere opmærksomme på egenskaberne
ved ting, der vokser i deres egne miljøer. Vi har ofte planter,
blomster eller grøntsager, der vokser i lokalet.
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•

Videnskab
Fysisk videnskab introduceres ved hjælp af virkelige ting
fra naturen, der vises på stuen. Børn udforsker forskellige
slags sten, muslingeskaller og andre arter ved hjælp af et
forstørrelsesglas. De udfører enkle eksperimenter for at
hjælpe dem med at udforske begreber som "synke og
flyde", "magnetiske og ikke-magnetiske", "gennemsigtige
og uigennemsigtige" og "faste, flydende og gas." En
konstant skiftende læseplan giver børnene mulighed for
at udforske andre områder, såsom solsystemet, vulkaner
og vejret.
Magnetic and Nonmagnetic

•

Historie
Historie introduceres på en meget personlig måde i vores
Montessori-klasseværelse. Børnene lærer om dagene og
månederne hele året og fejrer deres fødselsdag med en
fødselsdagsvandring. Denne unikke Montessori-tradition
giver børn mulighed for at forstå tidsprocessen ved at holde
en klode, mens de går rundt om et tændt lys, der gentager
solen. For hvert år af deres alder kredser børn om solen.
Dette viser tidens gang i forhold til barnets alder.
Birthday Walk

• Astronomi
Astronomi er et fascinerende emne for børnene. De elsker at lære om planeter,
måner og solen. Vi bruger mange forskellige
materialer, der giver dem en visuel idé om
universet, og de lærer navnene på alle
planeterne, deres egenskaber, deres
størrelse og farver. De forholder sig også
bedre til vores planet Jorden, og hvad der
er så specielt ved den. Vi har en bestemt
hylde i vores kulturområde med
astronomimaterialer, og vi har også et
månedligt tema om astronomi for at gå
mere i dybden med læringen.
Planets

“Lad os give børnene en vision om universet.” Maria Montessori
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KUNST
Kunst er en af de mange måder, børn udtrykker sig
på. Det giver dem en solid grund til fremtidig
vækst. Kunst er en måde for børn at kommunikere
deres følelser på. Det er gennem kunsten, at børn
udvikler deres finmotoriske færdigheder. I
Montessori-miljøet tilbyder vi åbne kunstaktiviteter,
der hjælper børn med at udforske og bruge deres
kreativitet.
Når det kommer til kunst, er det ikke processen, der er vigtigt for barnet. Som
voksne er vores mål at producere et produkt. Børn interagerer forskelligt med
verden. De arbejder for at udvikle sig selv. Fokus er på processen, ikke produktet.
Det er processen, der giver tilfredshed og indre glæde.
På stuen inkluderer det forberedte kunstmiljø 2
områder:
• Et bord med fri farvning, opskæring,
limning, foldepapir osv. - alt materiale er
klar og anbragt i en bestemt beholder til
nem brug og nem opbevaring
• Et bord med en skabelon af et
kunstværk, der er relateret til enten det
månedlige tema eller Månedens
kunstner - alt materiale er klar til brug, og
en lærer er klar til at guide barnet, hvis det er nødvendigt.
Vi bruger ofte genbrugsmaterialer for at lære børn om genbrug og hvordan man
kan se nye anvendelser til forskellige objekter.
Alt kunstværk, som børnene producerer, er perfekt. Vi retter ikke deres arbejde og
værdsætter enhver indsats, der gøres. Vi viser deres arbejde på vores korridorvæg,
så de kan beundre hinandens kunstværker. Børnene kan derefter tage det hele
hjem i slutningen af ugen.
”Hvis vi forsøger at tænke tilbage på den svage og fjerne fortid ... hvad er det der
hjælper os med at rekonstruere disse tider og forestille os livet for dem, der boede i
dem? Det er deres kunst ... Det er takket være sindets ledsager, at civilisationen er
opstået.”
Maria Montessori
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MUSIK
Musik er et universelt sprog, elsket af børn og voksne i
alle kulturer i hele verden. Børn har en uhæmmet
tilbøjelighed til at bevæge sig, danse og lave musik samt
en medfødt evne til at værdsætte alle typer musik.
Musikaktiviteter er inkluderet i det daglige liv i Montessoriklasselokalet og respekteres lige så meget som andre
læseplaner.
Forskning viser, at musik er grundlæggende i den tidlige
barndomsuddannelse og hjælper børn med at udvikle
sig på forskellige måder, herunder problemløsning og
logiske færdigheder. Optagelse af sprog forbedres, når
børn lærer sange med varieret ordforråd og rim.
Kulturelle lektioner er beriget med sange om kontinenter,
planeter, respekt for jorden og meget mere. Musik giver
børnene muligheder for at perfektionere deres
bevægelser og forfine koordinationen, når de synger
sange og børnerim. Musik og bevægelse giver børn
måder til at udtrykke deres egen unikke ånd.
The Montessori Bells

Lærerne integrerer musik i hverdagens aktiviteter gennem sang, bevægelse,
musikinstrumenter, Montessori Bells og Walking on the Line til musik.

“Der skal være musik i barnets miljø, ligesom der indgår talesprog i barnets miljø. I det
sociale miljø bør barnet inkluderes, og musik skal tilvejebringes.” Maria Montessori

18

UDENDØRS
At være udendørs er meget vigtigt. Børn udvikler motoriske færdigheder, som
f.eks. det at klatre, springe og svinge kroppen og også sociale færdigheder, når
de f.eks. skiftes til at bruge cykler og lege gemmeleg. Montessori vedholdte, at
børn skal være i kontakt med deres verden, prøve havearbejde året rundt og
aktiviteter såsom selv at bygge små huse.
For børn er gratis leg i det udendørs miljø en perfekt måde for dem at lære sociale
færdigheder. Her er blot nogle eksempler på, hvad de udvikler - med eller uden
voksne:
• Forhandling af sociale scener af enhver art
• Interaktion med succes med andre, mens de
laver deres egne lege
• Implementere deres egne planer, mens de
inkorporerer andres ideer
• Se forskellen mellem virkelighed og fantasi
• Rollespil i nye situationer, nogle der ikke giver
mening for dem
• Eksperimentere med lederskab & være
tilhænger, team-play osv.

Havearbejde: Studerende kan udføre havearbejde,
tålmodighed og sunde spisevaner, mens de bruger tid
udendørs. Børn i alle aldre elsker at få deres hænder
beskidte, plante frø og se dem vokse. Ideelt set prøver vi at
vælge spiselige, økologiske planter, der kan omdannes til
lækre snacks og måltider, når de er fuldvoksne.

"Når børn kommer i kontakt med naturen, afslører de deres styrke."
Maria Montessori
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Vi har også mange ting at lege med udenfor og mange aktiviteter, der er
organiseret af Montessori teamet, såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jagt på affald i
naturen
Natur kunst og
håndværk
Nature buketter
Fugle foderbrætter
Fodbold
kridt
Dans og sang
Montessori sprog og matematik
(udendørs med blade, sten, grene,
etc.)
Trampolin
Plante urter og grøntsager
Farve
Sandkasse
Cykler
Musical chairs
Science aktiviteter
Wande planter
Balance bum
Maling
Simon says
Sortere materialer
Huske spil
Klodser til at bygge med
Collager
Hinke ruder
Natur puslespil
Frisbee
Hammer arbejde
Musical statues
Lego
Læsning af bøger
Sæbe bobbler
Insekt jagt
Gemmeleg
Faldskærm
Yoga and mindful gåture
Og mange andre tema relaterede
aktiviteter.
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Børnefællesskaber

Vellykkede Montessori læringssamfund giver et
inkluderende atmosfære og nærer aktivt den
sociale følelsesmæssige udvikling for hvert
barn. For at lære skal et barn først føle sig
sikkert. Et følelsesmæssigt sikkert miljø giver
mulighed for udforskning og opdagelse,
herunder den vitale oplevelse af at lave fejl.
Vores børnehave er et fællesskab af børn med
flere aldre, der tillader dybe bånd mellem
lærer og barn til at udvikle sig i, samtidig med
at de fremmer evnen til at leve i harmoni med
andre.
“Der er en stor følelse af fællesskab i Montessori-klasseværelset, hvor børn i forskellige
aldre arbejder sammen i en atmosfære af samarbejde snarere end konkurrenceevne.
Der er respekt for miljøet og for individerne i det, der kommer gennem oplevelse af
frihed i samfundet.”
Maria Montessori

BØRNES HUS
I vores børnehave er vi en tæt
sammensat gruppe, der lever og
lærer sammen i en atmosfære af
varme, sikkerhed og gensidig respekt.
For at støtte udviklingen af sociale
færdigheder, følelsesmæssig
intelligens og akademisk
velbefindende underskrev Maria
Montessori konceptet med et
klasselokalsamfund for at støtte
udviklingen af disse færdigheder over
tid. Maria Montessori kaldte sine
tidlige barndoms klasseværelser
'Børnenes huse', et sted hvor børn
hørte hjemme, følte sig godt tilpas og
var ansvarlige.
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MONTESSORI STUEN
Et af vores mål er at hjælpe barnet
med at føle sig bemyndiget til at
træffe sine egne beslutninger, at
arbejde på sit eget
færdighedsniveau og personligt
overvinde udfordringer. Montessori
stuen er specifikt indrettet, så hvert af
de 5 studieplanområder har en
række materialer på forskellige
niveauer. Dette betyder, at alle børn
kan deltage og bidrage til
klasselokalet, mens de arbejder på
forskellige, selvvalgte materialer.
Alle kan deltage på samme tid, og børn adskilles ikke fra deres jævnaldrende, hvis
de har brug for særlig opmærksomhed. Klasselokalet er integreret og
inkluderende. Ved at være inkluderende er vores klasseværelse et sikkert sted,
hvor børnene føler sig hjemme og kan vokse, omgivet af jævnaldrende og lærere,
hvis mål er at hjælpe dem med at trives. Dette nærer i sidste ende børnenes
sociale og følelsesmæssige velbefindende. Montessori klasseværelset er unikt fra
alle andre tidlige indlæringsmiljøer. Børn udfordres aktivt til at samarbejde og
bidrage til klasselivet, hvilket betyder, at enhver er vigtig for fællesskabet.

GENSIDIG RESPEKT
Montessori uddannelse tilskynder til selskabelighed,
hvor børn er i stand til at udforske, eksperimentere og
skabe med andre børn i forskellige aldersgrupper
takket være den blandede aldersklasse. Der er
daglige situationer inden for Montessori
arbejdscyklussen, hvor et barn skal vente på, at et
andet barn er færdig med at benytte et specifikt
Montessori-materiale, før de kan bruge det. På
denne måde lærer det børnene at respektere andres
arbejde, ikke fordi nogen har sagt det, men fordi
dette er en realitet i deres daglige oplevelse.
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Denne virkelighed afspejler det nødvendige
samarbejde og kommunikation i ethvert
samfund. Vi skaber denne følelse af
fællesskab ved at skabe et miljø, der er
bygget på gensidig respekt.

SAMLING
Vi lægger også vægt på samling, som er en
måde for en gruppe børn at opbygge en
følelse af familie - at høre sammen. Dette er
når hele gruppen af børn synger sange, lytter
til historier og taler om forskellige emner
(vejret, månedens tema, årstider osv.).
Efterhånden drager alle børn i klasseværelset
fordel af social samhørighed, og ideen om
klasseværelset overføres til aktualitet.
ARBEJDER MED ANDRE
At lære at arbejde og lege
sammen med andre i et
fredeligt og omsorgsfuldt
samfund er måske den
vigtigste livsfærdighed, vi
kan lære. Vores studerende
fra en meget ung alder lærer
om følelser og hvordan man
forholder sig til andre
mennesker. Vi tilskynder fra
dag ét, at børnene udtrykker
sig verbalt og løser alle
uoverensstemmelser ved kompromis.
Børnene læres venlighed igennem, rollemodellering, beskeder fra jævnaldrende
og lektioner om udvikling af sociale færdigheder fra læreren. Vi lærer venlighed
og høflighed hver dag og ser dem som vigtige praktiske færdigheder i livet. Vi
giver lektioner om ”grace and courtesy”, som indebærer, hvordan man hilser
hinanden, hvordan man takker nogen, hvordan man undskylder, hvordan man
afbryder osv. Gennem disse lektioner og udvikling kommer eleverne til at forstå og
acceptere, at vi alle har ansvar over for andre mennesker.
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INTERAKTIONER MED ANDRE
Vi ser altid efter: nærvær, fordybelse, omsorg, tilgængelighed, imødekommenhed,
tryg tilknytning, muligheder for at udvikle sig og få nye relationer, anerkendende
og respektfuld kropslig og sproglig kommunikation og interaktion m.m.
Vi stræber efter at udvikle gode relationer mellem de voksne og børnene. De
voksne er rolige, og når de tager kontakt til børnene afstemmer de med børnene,
inden de tager initiativ, fx med øjenkontakt. Når børnene kontakter de voksne, er
de nærværende og imødekommende.
Børnene lærer også hvordan de kan forstyrre voksne, når de taler med hinanden.
De lærer at lægge deres hånd på den voksnes arm eller skulder, og den voksne vil
anerkende dem ved at lægge deres egen hånd på barnets hånd. Og når den
voksne er klar, vender hun sig til barnet og lytter til anmodningen eller spørgsmålet.
Dette opmuntrer respekt for andres samtaler og sørger samtidig for at forhindre
børnene i at råbe den voksnes navn mange gange.
FORÆLDRE I FÆLLESSKABET
Forældre spiller en vigtig rolle i udviklingen af samfundet i vores børnehave.
Gennem deres tilstedeværelse som frivillige og gennem en række sociale
begivenheder og fester lærer børnene hinandens familier at kende og vokser til et
udvidet samfund.

Fejring af Diwali med de indiske forældre i børnehaven
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Pædagogisk læringsmiljø

Brug af konkrete materialer, der er specielt og smukt designet til at undervise med,
gør selv abstrakte begreber indlysene, hvilket er vigtigt og afgørende for den
videre proces med Montessori metoden. Læreren vejleder og overvåger børnenes
valg af arbejdsmaterialer. Børnene lærer at vælge materialer der passer til deres
stadie og færdigheder, så de får en positiv oplevelse hver gang de møder nye
abstrakte begreber og arbejdsmetoder. Ligeledes holder de også en høj grad af
interesse og succes indenfor deres arbejde og leg.

“De største gaver, vi kan give vores børn, er ansvarets rødder og
uafhængighedens vinger.” Maria Montessori

DET FORBEREDTE MILJØ
Klasseværelset
En god måde at lære om, hvordan Montessori filosofi
virker, er at observere et klasseværelse i aktion. Dit første
indtryk bør være et klasseværelse, hvor alt er ordnet, rent
og indbydende, med alle aktiviteter på lave hylder, i
børnehøjde, så børnene kan nå dem. Der er børn i
alderen fra tre til seks i samme rum. Nogle børn vil vælge
at arbejde i små grupper, eller med en lærer, og andre
børn kan arbejde individuelt. Der arbejdes med hands-on
materialer, som er omhyggelige og kompetente. Måske
vil du se et barn der tæller perler, andre der arbejder
sammen på et stort puslespil måske af Sydamerika, og i
hjørnet af lokalet er en lærer ved at demonstrere en ny
sprogaktivitet til en lille gruppe af børn. Børnene synes måske usædvanligt
uafhængige, de kan rydde op efter afsluttet arbejde, og de tager konstant deres
egne beslutninger om, hvad de skal lave. De tager ansvar for deres egen læring i
deres eget tempo. De oplever en blanding af frihed og selvdisciplin på en gang,
specielt designet til at opfylde deres udviklingsmæssige behov.
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Et Montessori miljø er et smukt miljø, med mange
farver og former. Materialerne har et spændende
udseende og konsistens, og er pænt lagt frem på
åbne hylder så børnene drages til at eksperimentere
med dem. Møblerne er i børne-størrelse. Børn kan
nemt nå vasken og knager. Nogle børn kan nyde en
sund snack, som de selv smurte, pressede appelsiner
eller ost, gulerod, æble. De fleste af de daglige
opgaver, såsom at tage tøj på, hælde et glas vand
op eller oprydning, udføres uafhængigt af børnene
selv. Alle børns sanser anvendes i den pædagogiske
proces: de dufter til og rører ved tingene, de kigger,
de lytter og endda smag er stimuleret.
Frihed med grænser
Montessori børn har lov til at vælge deres eget arbejde og kan fortsætte i deres
eget tempo. Selvom det ikke er obligatorisk, opfordres de dog til at deltage når vi
samles som en gruppe, synger sange, læser bøger, drøfter aktuelle emner,
fortæller og viser hvad vi kan og hvad vi har oplevet.

Andre aspekter af Montessori filosofien er måske
ikke umiddelbart indlysende. Der lægges vægt
på samarbejde og respektfuld adfærd. De
voksne i klasseværelset taler til børnene på
deres niveau i en rolig stemme. Hvis et barn
ønsker at bruge materialer, som et andet barn
arbejder med, lærer de at vente tålmodigt på
at det bliver deres tur. Børn bliver sjældent
afbrudt, hvis de koncentrerer sig om en aktivitet.
Materialerne er omhyggeligt designet, så
børnene kan identificere, når de har begået en
fejl og rette fejlen på egen hånd. Dette fremmer
selvtilliden og øger barnets selvværd.

Den blandede alder af børn (3 til 6) er et meget
vigtigt aspekt af et Montessori klasseværelse. Ved at
blande aldersgrupperne, kan vi tilbyde frihed og en
autentisk social gruppe - det er ikke kun en gruppe
af jævnaldrende. Det giver mulighed for en social
læreproces, hvor yngre børn lærer af ældre og
ældre børn kan forstå, indse og bevise deres viden,
og det forhindrer konkurrence i klasseværelset.

26

Det pædagogiske team
Lærerne er ansvarlige for det forberedte miljø, lærerne
præsenterer deres målbevidste aktiviteter på optimale
tidspunkter ved hjælp af deres viden om det enkelte barns
udviklingsstadier. Lærerne fungerer som bindeled mellem
barnet og Montessori materialerne, lærerne hjælper børn fra
det konkrete til det abstrakte. Børnene kan lære frit. En
Montessori børnehave er altid en fin balance mellem frihed
og struktur.
I vores børnehave har vi en montessoriuddannet lærer.
Montessori træningen tager mellem 18 og 24 måneder og afsluttes med en
anerkendt grad i slutningen af træningen. Lærerne er dem, der lærer børnene,
hvordan man bruger Montessori materialerne, og som bestemmer opsætningen af
klasseværelset for hvert område.
Vi har også 5 assistenter, en kok og lederen. Med i alt 36 børn er forholdet mellem
voksen og barn 1 til 6, når alle børn er til stede. Lederen hjælper også, hvis det er
nødvendigt. Hver voksen har sine specifikke opgaver og deres tildelte rum og
område, som de er ansvarlige for. Dette inkluderer at sikre, at alle materialer er i
god stand, at alle materialer er tilgængelige, og at området er pænt og rent.

De voksne er guider for børnene, de tilskynder til uafhængighed og de hjælper
dem med at udvikle stærke sociale færdigheder. Når et barn har travlt med en
aktivitet eller med Montessori materialer, forstyrrer en voksen ikke barnet, da det
kan afbryde deres koncentration og fokus. De eneste gange, hvor en voksen
forstyrrer et barn på stuen, er når barnet er forstyrrende, destruktivt, respektløst eller
opfører sig til fare for sig selv eller andre.
ØVRIGE BESTEMMELSER
• Anvendelse af den pædagogiske metode: Der vil være mindst en Montessori
uddannet lære, der arbejder i børnehaven, hvilket betyder, at de vil sørge for, at
Montessori filosofien følges i børnehaven og i alt det arbejde, der foregår med
børnene.
• Indsatsområder: Børn i en Montessori børnehave bliver konstant observeret i
henhold til deres sociale, følelsesmæssige, akademiske og fysiske udvikling.
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• Bruger tilfredshed: Montessori lærere fører optegnelser over barnets forbedringer
og behov. Dette diskuteres med forældre regelmæssigt og efter behov.
Forældremøder er organiseret to gange om året for vurdering af barnets udvikling.
• Undervisning, evaluering og udvikling: Den Montessori pædagogiske metode
har været anerkendt over hele verden i over et hundrede år. Metoden er tilpasset
lokalt og bliver talt igennem med de familier, der beslutter at have deres barn i
vores børnehave. Vi modtager gerne feedback fra disse familier.
DAGLIG SKEMA OG RUTINER
Vores rutinesituationerne er veltilrettelagte og understøtter børnenes trivsel og
udvikling.
Her er vores daglige tidsplan:
7:45 til 9:00 - Velkomst og udendørs leg
9:00 til 12:00 – Montessori læseplan (3 timers periode)
9:30-10:00 - Samling
12:00 til 12:30 – Frokost
12:30 til 14:00 - Udendørs leg (længere tid udenfor, når vejret er godt og om
sommeren)
14:00 til 14:30 - Gruppeaktivitet (forskellig hver dag): yoga, historietid, musik, dans,
afslapning, instrumenter ... Udenfor hvis godt vejr.
14:30 til 17: 00/17: 15 - Kunst & håndværk, eftermiddagsaktiviteter, udendørs leg og
afhentning.
Hver del af vores dag er organiseret og har en særlig rutine, så børnene ved, hvad
der vil ske, ved hvad de skal gøre og fuldt ud kan deltage dagens begivenheder
og aktiviteter.
Montessori 3 timers periode (or work cycle)
Montessori arbejdscyklussen er en uafbrudt blok af tid, hvor børnene er i stand til at
udforske det forberedte miljø og engagere sig i materialer, de selv vælger. Tiden er
beregnet til at give dem muligheder for at nyde det arbejde, de elsker, og
samtidig dyrke grundlæggende livsfærdigheder. Børnene kan bruge alle områder
af børnehaven i løbet af den tid:
•

•

Hovedklasse i Montessori, som inkluderer:
o Sprog
o Matematik
o Sensorisk
o Musik
o Samlings område
Andre områder med:
o Praktiske liv
o Botanik
o Zoologi
o Kunst
o Afslapnings hjørne
28

•
•
•

Andet område med:
o Prakstisk liv
o Historie
Andet område med:
o Geographi
o Puslespil
Madlavningslokale
o Madlavning
o Snack område

Børn bevæger sig rundt i de forskellige områder og vælger det arbejde, de selv
har lyst til. De kan arbejde på et bord eller gulvet med et specielt tæppe lagt
under dem. Efter at have valgt hvad de ønsker og lave fra hylderne bruger de
materialet, som de tidligere er blevet undervist i. Børn ved, at de er ansvarlige for
at sætte materialerne pænt tilbage og vælge deres næste arbejde uafhængigt. I
denne alder er børn typisk fokuseret på deres eget arbejde og kan engagere sig i
det, der kaldes 'parallel play'. Dette kan ses som defineret arbejde og leg ved
siden af hinanden, mens de fokuserer på deres eget individuelle arbejde.
Når vi giver børnene denne tid, gør vi det i et forsøg på at hjælpe deres udvikling.
Den 3-timers arbejdscyklus hjælper børn til at:
•
•
•
•
•

Bliv mere uafhængig
Lære at træffe valg
Styrke deres evne til at fokusere
Finde glæde med Montessori materialerne
Føle dyb tilfredshed med deres arbejde

Der tages stort hensyn for ikke at afbryde børn, mens de arbejder, og vise dem
den respekt, som denne tid og deres udforskning fortjener.
Lærerne har en plan for hvad der skal arbejdes med eller rettere, hvad der skal
tilbydes at arbejde med. De voksne er organiseret og der er en tydelig fordeling af
ressourcer.
Samling (Circle time)
I cirkel time kan personalet vælge at tage forskellige emner op, som de
fornemmer rører sig i børnegruppen. Her kan de få indblik i de forskellige børns
perspektiver.
Mange emner diskuteres også som vejr, sæson, måned, tema, enhver særlig fest
eller højtid og alt andet, som børnene gerne vil diskutere. Børnene nyder også
mange sange, der forstærker deres sprog og giver dem massere af glæde.
Snack
Vi har to snackborde, som børnene kan bruge: et med frugt, som de enten kan
skære og spise eller juice som de selv presser, og et andet med kiks og smør /
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flødeost. Al mad og nødvendige redskaber er klar til brug af børnene - dette er en
del af det forberedte miljø. Der er en meget specifik rutine at følge, når et barn vil
have en snack. De vasker hænderne, tager et forklæde på, forbereder deres
snack selv, spiser det og rydder derefter op ved at rengøre deres tallerkener og
lægge deres forklæde væk.
Frokost
Børn og voksne spiser alle frokost sammen kl. 12. Bordene er klar med fotos af hvert
barn ud for en stol. Pladserne skifter hver dag. Børnene skal på toilettet, inden de
gør sig klar til frokost og vasker hænderne. De sætter deres tallerken, glas og bestik
på deres plads, og når de er klar, sætter de sig stille ned og venter på, at alle
andre er klar. Dette lærer dem tålmodighed og respekt for andre.
Vi taler altid om, hvad vi skal spise den dag, så børnene er opmærksomme på de
forskellige fødevarer, de får, og det hjælper med at berige ikke kun deres gane,
men også deres ordforråd. Når alle sidder pænt og stille, siger vi alle ”god
appetit”, og så kan børnene betjene dem selv. Dette er et godt tidspunkt for
børnene at lære og øve deres sociale færdigheder, såsom at bede om noget,
interagere med den de sidder ved siden af og sige tak. Børnene opfordres også til
at prøve nye fødevarer. Når noget spildes, guides børnene til at rydde op enten
ved at tørre af med en klud eller feje med en lille børste. Når de er færdige med at
spise, sætter børnene deres tallerken, glas og bestik væk, det hjælper dem med
at lære at rydde op efter sig selv. Så går de på toilettet igen, så gør dig klar til at
gå udenfor for at lege.
Udendørs leg
At være klar til at gå udenfor indebærer at øve sig på selv at tage tøj på. Vi taler
om, hvad vi skal have på alt efter vejret, og om de har brug for en hat, noget
solcreme, handsker eller regnudstyr.
Det er også vigtigt, at de øver deres sociale færdigheder, når de er udenfor, og
lærer at tage sig af miljøet. Vi er heldige at have høns og kaniner i børnehaven, så
børnene hjælper med at fodre dem og kontrollere, om der er æg, der er blevet
lagt den dag. I plantesæsonen hjælper børnene med at plante frø til forskellige
blomster og urter. De hjælper også med at rydde op i haven ved hjælp af koste,
river osv. Endelig er der regler, der skal følges udenfor, som f.eks. At vente på deres
tur, før de bruger trampolinen (et barn ad gangen), ved hjælp af hjelme med
cyklerne og trehjulede cykler, rydde op i sandkassen osv.
Eftermiddagsaktiviteter
Hver eftermiddag tilbyder vi aktiviteter til børnene, og de kan vælge, om de vil
deltage eller ej.
• Yoga
• Musik / instrumenter / rytmik
• Videnskab
• Dans
• Historiefortælling
• Afslapning
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Månedens tema
I vores børnehave arbejdes der med et nyt tema hver måned. Der tager
udgangspunkt i årstidsbestemte temaer, men der gentages også temaer som vi
ved børnene er glade for. De forskellige materialer kan være de samme som sidst,
men der bygges også nyt på. Der tages hensyn til børnegruppens dynamik i
forhold til alder, interesse og evner.
For exsempel, arbejdes der med et tema om havet. Det forgår blandt andet i
cirkel time med samtaler/undervisning fra den voksne hvor der tales om Oceanet.
Derudover er materialerne på stuerne (f.eks. deres sorterings materialer) udskiftet
med ting fra havet. I deres værksted laves der forskellige ting som relaterer sig til
havet. F.eks. er der søheste i vinduet som nogle af børnene har lavet.
Månedens tema danner en ramme for læreplanstemaerne som udfolder sig
gennem de forskellige kreative og musiske aktiviteter.
Der hænger produkter på væggene og rummene afspejler, hvad der arbejdes
med.
Liste over temaer
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

August - Sommer og madpyramiden
September - Efterårs- og vejrcyklus
Oktober - Skelettet og menneskekroppen
November - Havliv og taksigelse
December - Vinter og det arktiske kontinent
Januar - Solsystemet
Februar - Transport, mennesker og hjem rundt om i verden
Marts - Forår og dyr rundt om i verden
April - Påske og livscyklus (sommerfugle, frøer, skildpadder, kyllinger)
Maj - Dinosauer og regnskove
Juni - Egypten og pyramiderne
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Udflugter og aktiviteter
Vi laver forskellige aktiviteter uden for børnehaven et par gange om året som f.eks:
➢ Den blå Planet: når det er vores månedlige tema for havet, arrangerer vi en tur
til den blå Planet for at blive inspireret og lære mere om livet i havet
➢ Gård: når det er vores månedlige forårs og livscyklus, arrangerer vi en tur til en
gård for at se husdyr og lære om dem
➢ Experimentarium: Om vinteren tager vi som regel til experimentarium, inspireret
af vores verden og hvad de ellers har udstillet der
➢ Planetarium: når det er vores solsystems månedlige tema, tager vi til
planetarium for at lære mere om vores univers
➢ Lokal park: vi går i Søndermarken to gange om måneden for at nyde de store
udendørs arealer og samle forskellige genstande til vores klasseværelse såsom
blade, grene, sten osv.
➢ Bagesalg: Vi arrangerer undertiden et bagesalg af forskellige årsager: børnetelefon, børnehjem osv.
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Børnemiljøvurderinger
Børn i en Montessori børnehave arbejder i et miljø sammen med børn der er fra tre
til seks år gamle. De trives på denne måde, da de kan pleje og blive plejet, opleve
hvad man kan når man er ældre og opleve at være et af de ældre børn. Lærerne
i klasseværelset organiserer og forbereder et miljø, hvor børnene kan lære frit. En
Montessori børnehave er altid en fin balance mellem frihed og struktur.
Links til andre uddannelsesinitiativer
Børnehaven har forbindelser til andre Montessori skoler for at lære og blive
inspireret af dem. Besøg er planlagt i løbet af året for at udveksle ideer og lære af
hinanden.
Sikkerhed, sundhed og hygiejne
Sikkerhed og hygiejne bliver hele tiden brugt og vist af voksne i miljøet; Som, det at
vaske hænder før spisning og efter toiletbesøg eller efter at have pudset næse.
Forebyggelse af ulykker: personalet i børnehaven orienteres om gældende
forholdsregler; vi skal sørge for, at børnene altid er i et trygt og sikkert miljø. Børn er i
stand til at udforske både inde og ude i nøje planlagte miljøer, ved hjælp af udstyr
og værktøj, der passer til deres størrelse, hjelme er obligatorisk når vi skal cykle,
klatring og svingning er overvåget og der bliver hjulpet til efter behov.
Sikkerhed på legepladsen: legepladsen bliver kontrolleret af en specialist i
sikkerhed på legepladser. Vi arrangerer besøg hvert andet år for at sikre, at
sikkerheden maksimeres, når børnene er udenfor.
• Sove og tilsyn: Der er ingen fast sovetid i børnehaven, fordi generelt sover ingen
af børnene, når de er hos os. Hvis et barn er træt, giver vi ham/hende en lille
madras og et tæppe, der bliver lagt på gulvet. Det sovende barn er konstant
overvåget af personalet.
• Sikker transport: Når vi tager på udflugter til fods, bærer børnene sikkerheds
veste med reflekser, så de let bliver set. Når vi teger på udflugter, der er langt væk,
lejer vi en bus fra et registreret busselskab. Vi tager normalt ikke offentlig transport.
Vi kræver mindst 1 voksen til 4 børn på alle udflugter - forældre ledsager os,
således at denne standard overholdes.
• Sikkerhed omkring legetøj: Alle vores materialer følger Montessori metoden og er
godkendt til børn fra 2 til 6 år.
• Sundhedsforhold i børnehaven: børnehaven blev kontrolleret den 12. oktober
2014 af en sundhedsplejerske fra Sundhedsplejen ved Frederiksberg Kommune.
Sundhedsplejersken var tilfreds med besøget og gav os yderligere rådgivning
angående den generelle sundhed for børn i miljøet i almindelighed og mere
specifikt i køkkenet og toiletter.
• Hygiejne kursus for køkken personale: Det er et krav, at vores køkken personale
har hygiejne certifikat. Vores kok har et certifikat.
• Mad opbevaring: Alle fødevarer opbevares i køkkenet og i et lagerrum ved siden
af køkkenet. Den eneste mad, der er tilgængelig for børnene er, hvad de vil
forberede til deres snack og frokost, under opsyn af en voksen.
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• Hvordan arbejder vi på at forbedre hygiejne for børn og personale: vi giver hånd
desinfektionsmidler til personale og minder børnene om at vaske deres hænder
regelmæssigt, og før de hjælper med tilberedning af mad.
• Ikke-ryger miljø: hele børnehavens miljø, inde og ude, er røgfrit.
• Kold træk gennem gulv og vinduer: Børnene skal have indendørs sko på i
børnehaven så de undgår at blive forkølet. Vinduerne i børnehaven er nye og
store og lokalerne lyse. De døre, der er åbne har en sikkerheds blok på for at
forhindre børn i at klemme deres fingre i åbningen. Vinduerne har også en krog på
for at forhindre børn i at åbne dem mere end 10 cm.
• Støjreduktion og udstødning: Der er lyddæmpende paneler i alle rum, hvor
børnene er i løbet af dagen (klasseværelser og køkken). Der er en emhætte i
køkkenet over ovnen.
• Børns muligheder for at gå ud i den friske luft: Vi har en legeplads, hvor børnene
kan nyde at være udenfor. Vi tager også på udflugter bla. Til den lokale park
(Søndermarken).
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Samarbejde med forældre om
børns læring

“Respekter alle rimelige former for aktivitet, som barnet deltager i,
og prøv at forstå dem.” Maria Montessori

Der er flere arrangementer om året, hvor forældre inviteres indenfor i børnenes
hverdag.
➢ Kulturelle dage: Kinesisk nytår, Holi, Diwali, Sankta Lucia, Halloween,
Fastelavn, St. Patrick's Day, rumænsk forår,
➢ Fødselsdage - fødselsdagscirkel
➢ Observationer - 30 minutter om morgenen
➢ Vis mig dag - børnene inviterer deres forældre ind i Montessori-miljøet og
viser dem deres yndlingsværker og hvad de har lært. Dette sker to gange
om året i november og i maj.
➢ Blomster - en familie bringer en buket blomster om mandagen til vores
blomsterarrangement
➢ Fredags frokost - en familie bringer frokost til alle børn for at introducere
barnets yndlingsmad
➢ Udflugter - nogle forældre er inviteret til at ledsage os på udflugter
➢ Oprydningsdage - dette kan være maling, oprydning, oprydning af kælder,
reparation af cykler osv.
➢ Velkomst af nye børn - første måned
➢ Forældre/lærer møder - dette er et 15-minutters møde to gange om året i
november og i maj / juni
➢ Onsdag eftermiddag afholdes møder med læreren, der er tilgængelig for
forældre, hvis de føler, at de har brug for et møde for at diskutere eventuelle
spørgsmål
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➢ Forældreinfomøde - dette sker i august / september for at byde de nye
forældre velkommen og give mere information om, hvordan børnehaven
fungerer
➢ Kommunikation for at informere forældre: regelmæssige e-mails,
påmindelser, nyhedsbrev, noter til forældre ved afhentning.
Forståelse af Montessori
Det tager noget tid at forstå Montessori filosofien fuldt ud og hvad børnene lærer,
når de går på en Montessoriskole. For at forældrene kan lære om Montessori, har
vi en masse information på vores hjemmeside, og de kan søge på internettet for
vejledning.
Vi har et informationsmøde for forældre i begyndelsen af skoleåret for at beskrive
vores hverdag i børnehaven. Vi sender også links til alt, hvad der er relevant for
dem, og for de bedre kan forstå, hvilke færdigheder deres børn lærer. Der er
mange kurser og begivenheder til rådighed for løbende at lære om Montessori og
fordelene ved denne meget specielle uddannelsesmetode.
Vi opfordrer ikke forældrene til at bruge Montessori materialerne derhjemme, da
børnene måske keder sig, hvis de bruger dem for meget, så vi foretrækker, at
forældre bruger andre materialer / legetøj sammen med deres børn. Vi opfordrer
dog stærkt forældrene til at støtte de gode vaner, som børnene lærer i
børnehaven, såvel som de nye færdigheder, de har lært, såsom: at være høflig,
interagere med andre med venlighed, have gode bordmanerer, tage ansvar for
påklædning, passe på deres ting, udtrykke deres følelser, respektere sig selv, andre
og miljøet. Dette fører til, at børnene lærer at være mere uafhængige, mere
selvsikre og generelt mere tilfredse med sig selv. Dette er nogle af de
grundlæggende mål for Montessori.
Vi er heldige, at mange nationaliteter og kulturer er repræsenteret i vores
børnehave gennem både familierne og personalet. Vi finder enhver lejlighed til at
fejre traditioner og festligheder. Forældre hjælper os med at forberede disse
begivenheder, og børnene lærer om så mange forskellige skikke i hele verden og
lærer deres venner og lærere bedre at kende. Dette indprenter et åbent sind hos
børnene og får dem til at føle sig respekteret og stolte af deres oprindelse. Vi nyder
alle disse kulturfestivaler!
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Børn i udsatte positioner

“Hos barnet er der meget viden, meget visdom. Hvis vi ikke drager fordel af det, er det
kun på grund af vores fornægtelse at være ydmyg og se denne sjæls vidunder og lære,
hvad barnet kan lære os.” Maria Montessori

Alle børn er velkommen til at gå i Montessori
International Preschool, uanset race, køn, religion og
politisk overbevisning. I gennemsnit har vi børn fra 25
forskellige nationaliteter i børnehaven, og vi har
omkring 20 forskellige sprog, der tales af dem. De
fleste børn i vores børnehaveklasse er tosprogede og
endda tresprogede.
Støtte
Børnehaven ønsker at gøre en særlig indsats for at inkludere nye børn, således at
de føler sig åbne for at integrere og prøve de aktiviteter, der tilbydes i
børnehaven. Vi observerer, noterer og registrerer, når børn har særlige behov,
socialt, følelsesmæssigt, fagligt eller fysisk - og det diskuteres blandt de involverede
fra personalet, således at der kan etableres en plan for barnet. Hvis det er
nødvendigt, involverer vi PPR til at hjælpe os med sager, der er sværere at
håndtere. Vi involverer også forældrene for at sikre, at barnet har så meget støtte
som muligt.
Vi har et tæt samarbejde med forældrene omkring børnene. Der er mange
samtaler, og der tilbydes ekstra ved behov. I nogle tilfælde vil support team blive
kontaktet. Personalet forsøger forskellige tilgange i aktiviteterne og at være
rummelige i forhold til forventninger til barnet, give det plads til at modnes, osv.
Der er en erkendelse af, at der kan være børn som ikke trives i dette læringsmiljø.
Det er et struktureret miljø, med god plads, god normering og fin frivillighed for
børnene.
Der er nogle børn, som synes det er svært at deltage i de voksenstyrede aktiviteter.
(cirkel time) De er mere optaget af legepladslege og i cirkeltime stunden vælger
de børn at gå i køkkenet eller vaske stole af osv.
Frivilligheden bag tilgangen er en balancegang. Den stiller store krav til
personalets evne til at motivere og finde nye måder at møde børnene på.
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Sammenhæng til
børnehaveklassen

“Børn tilegner sig viden gennem erfaring i miljøet.”
Maria Montessori

Det er tydeligt gennem beskrivelsen af vores program, at vores Montessorilæseplan forbereder børnene godt til skole på et intellektuelt niveau, et fysisk
niveau og et socialt niveau.
Når vi ved, at et barn skal starte i skole til sommer, vurderer læreren barnets viden i
januar og sørger for, at al grundlæggende viden er blevet dækket. De børn, der
forlader vores børnehave for at gå i skole, har normalt lært mange nyttige sociale
færdigheder, og de har lært om alle faglige områder: skrivning, læsning, tal,
videnskab, geografi, kultur, kunst, musik osv. Hvis læreren er klar over, at barnet
mangler nogle grundlæggende ting, vil hun opmuntre barnet til at arbejde med
de materialer, der kan hjælpe med at dække den mangel.
Børnene er også vant til at sidde ved et bord eller på et tæppe, til at fokusere og
koncentrere sig om en opgave og også arbejde i grupper. De har lært at tage
ansvar for sig selv og deres ting og lært at udtrykke deres følelser og deres behov.
De har øvet sig i at være uafhængige i at tage beslutninger og i at tage sig af
dem selv. De har fået vejledning i at respektere sig selv, respektere andre og
respektere miljøet.
Fra vores erfaring kan børn, der starter i skole efter at have gået i vores børnehave,
nemt integreres i ethvert skolesystem. De har oplevet en positiv læringserfaring og
gennem Montessori har de udviklet deres kærlighed til læring, hvilket er kernen i
Montessori-filosofien.
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De seks læreplanstemaer

Herunder de seks læreplanstemaer:
➢ Alsidig personlig udvikling
➢ Social udvikling
➢ Kommunikation og sprog
➢ Krop, sanser og bevægelse
➢ Natur, ude liv og science
➢ Kultur, æstetik og fællesskab

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det
forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og
kompetencer til deltagelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

“Det første væsentlige for barnets udvikling er koncentration.” Maria Montessori
Hos Montessori International Preschool, udvikler hvert barn sig i hans eller hendes eget
tempo, i det forberedte Montessori miljø med de specielt designede Montessori
materialer. Børnene opfordres til ikke at sammenligne sig med andre, men at gøre deres
bedste hver dag. Der er en atmosfære af ro, hvor børn kan koncentrere sig. Børnene
arbejder individuelt eller i en grupper. Formiddagens undervisning varer tre fulde timer,
hvor der ikke er nogen fast tidsplan. Gruppe arbejde og kredse opstår spontant, snarere
end på faste tidspunkter hver dag.
Aktiviteterne dækker alle aspekter af barnets udvikling: intellektuelle, fysiske, emotionelle
og sociale. Hver aktivitet er komplet i sig selv, og aktiviteter er indbyrdes forbundne. Vi
møder hele tiden børnene med opnåelige udfordringer, således at selvværdet er næret,
og de tilskyndes til endnu større udforskninger og læring.
Børnehaven fungerer i princippet som en blandet aldersgruppe. Ældre børn, via deres tillid
til deres omgivelser, har selvdisciplin, styrke og viden til at hjælpe de yngre, ganske som de
selv blev hjulpet da de, var de små i børnehaven. Og de yngre børn drager stor inspiration
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og lærer på en hel naturlig måde fra de ældre børn. Den blandede aldersgruppe bygger
bevidsthed om andre i et fællesskab.
Børnene har en stemme
Børnene vælger selv, hvad de har lyst til, at arbejde/lege med og hvem de har lyst til, at
arbejde/lege med. Montessori lærerne spørger ofte børnene, hvad de foretrækker som
aktiviteter og en plan bliver udarbejdet ud fra hvad de siger. Børnene er involveret i alle
aspekter af børnehaven.

Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og
deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene
kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv
at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale
relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns
opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske
personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

“To ting er nødvendige, udviklingen af individualitet og individets deltagelse i et virkelig
socialt liv.” Maria Montessori

SOCIALE FÆRDIGHEDER
Børn har ikke en medfødt viden om, hvorfor vi giver håndtryk eller kysser på kind eller
gnider næser – alt afhængigt af vores kultur. I et Montessori klasseværelse lærer børnene
passende hilsener. Efterhånden som de bliver bekendt med andre kulturer, fejres og
værdsættes disse lige. Når vi sidder sammen i en gruppe, viser vi børnene, hvordan man
færdes stille og roligt i klasseværelset, hvordan vi stiller stolene ind til bordet, venter
tålmodigt på at få opmærksomhed og bliver mindet om, hvor vigtigt det er at tillade
andre at arbejde uforstyrret. Disse grundregler på stuen giver ethvert barn et roligt sind.
Børn lærer også at lægge mærke til, hvis nogen har brug for hjælp, at vi alle er gode ved
hinanden og hvordan man sætter grænser overfor hinanden på en god og rar måde.
Børnene lærer mange af disse færdigheder gennem praktisk liv lektionerne (se oven for).
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære
relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn
og sammen med det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet
understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med
det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det
pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som
sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at
indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

“Sprog er instrumentet til at tænke sammen.” Maria Montessori
Hovedsproget i børnehaven er engelsk. Ikke alle børn skal kunne tale engelsk, når de
starter i børnehaven, men vi kommunikerer på engelsk, så alle børn vil få passende støtte,
til at forbedre deres sprogfærdigheder på engelsk. Alle medarbejdere støtter de børn, der
lærer engelsk som et andet eller tredje sprog.
Flere sprog i børnehaven
Børnehaven er et sprog rigt miljø, hvor alle børn er tosprogede, tre- eller flersprogede. Vi
råder altid alle familier til at bruge deres moders sprog, kultur og traditioner i hjemmet.
I børnehaven taler vi udelukkende engelsk til børnene, til forældre og blandt personalet.
Da børn af mange nationaliteter kommer i børnehaven, står de ansatte klar til at hjælpe
ikke blot med opgaven om en ny børnehave, men ofte en ny kultur, også det engelske
sprog, kan være nyt for dem. Når børnene kommer om morgenen og bliver hentet senere,
fortsætter forældre generelt med at kommunikere med deres barn i deres foretrukne
sprog, dette fremmes.
Montessori mente, at i alderen 0-6, kan børn absorbere så meget som seks sprog. Der skal
dog være en vis orden for dem, det vigtigste er, at de samme mennesker opretholder det
samme sprog til barnet. Således tænker barnet: ‘Det er mors ansigt, så er det det sprog’
(fransk f.eks.).
Børn mellem 0-3 har generelt allerede absorberet meget fra deres omgivelser, herunder
sprog, som bliver mere aktivt i alderen 3-6.
Når børnene arbejder med Montessori materialerne, men også på andre tidspunkter, får
de relevante ord, f.eks. for at hoppe på en trampolin kan det være sådanne ord som 'høj',
'sjov', 'hoppe', 'op' og måske tæller de til 10. For en praktisk aktivitet som at vaske deres
hænder, kan børn høre ordforråd som 'sæbe', 'bobler', 'skrub', 'glat', 'kold', 'ren', slukke
vand 'osv.
Børnene lærer konstant nye ord og udtryk, som de bruger omkring Montessori
materialerne, og kommunikere med til andre mennesker omkring dem. Det er altid
imponerende, hvor hurtigt børn absorberer sprog og nyder at bruge deres nye ordforråd –
det er utroligt, hvor meget de formår blot efter to-tre måneder.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge,
udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen –
gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og
psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør
fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale
processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår
fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

“Barnet er en krop, der vokser, og en sjæl, der udvikler sig - disse to former, fysiologiske
og psykiske, har en evig font, selve livet.” Maria Montessori
I Montessori-læseplanen er der et helt afsnit afsat til sensoriske materialer. Disse materialer
blev genialt designet af Dr. Maria Montessori for at hjælpe et barn med at absorbere
abstrakt information, skærpe deres sanser og klassificere deres omgivelser, mens de
bruger disse konkrete praktiske manipulationer. Det smukke ved Montessori-materialer er,
at de lærer et barn at tænke selv ved hjælp af en systematisk tilgang.
Disse materialer hjælper et barn med at omfavne og finjustere deres sanser. Materialerne
dækker de fem sanser såvel som de termiske (temperatur), bariske (vægtestimering),
kinæstetiske (muskelhukommelse) og stereognostiske (muskulære og taktile) sanser.
De fem sanser inkluderer:
• Visuel (se)
• Akustisk (hørelse)
• Taktil (berøring)
• Olfaktorisk (ildelugtende)
• Gastrisk (smagning)
For at udvikle hele deres krop kan børnene deltage i forskellige aktiviteter, især udendørs,
hvor de kan løbe, hoppe, klatre, lege med bolde osv. Se afsnittet "Udendørs" for at se
omfanget af, hvad børnene kan lave.
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Om eftermiddagen tilbyder vi også flere aktiviteter som f.eks:

YOGA

DANS

AFSLAPNINGSTID
SANGE
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en
kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de
første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og
analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med
bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og
natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

“Den bedste måde at styrke børnene på er at lade dem fordybe sig i naturen.”
Maria Montessori
At fremme værdsættelse af naturen er en hjørnesten i Montessoris læren. Dr. Maria
Montessori, var en stærk fortaler for at integrere naturen i den daglige læringsplan for alle
studerende. Hun mente, at ”der skal være mulighed for, at barnet kan have kontakt med
naturen; at forstå og værdsætte naturen, harmonien og skønheden i naturen.”
Montessori skoler er typisk bygget i harmoni med det omgivende naturlige miljø. Børn skal
have rigelige muligheder for at tilbringe tid i naturen hele dagen.
Montessori var fortaler for ”at bringe det indendørs ud og det udendørs ind”. Denne idé
var rettet mod at give forbindelser mellem observationer af naturen og muligheder for at
lære om planter og dyr, der findes i børnehavens umiddelbare miljø.
Vi organiserer ofte ”materialejagt”, når vi går i parken. Hvert barn har en tjekliste med
naturlige genstande at se efter, såsom sten, blade og blomster og en kurv, hvor de kan
samle deres fund.
Havearbejde
Børn kan udforske havearbejde, tålmodighed og sunde spisevaner, mens de bruger tid
udendørs. Børn i alle aldre elsker at få beskidte hænder, plante frø og se dem vokse. Vi
vælger spiselige, økologiske planter, der kan omdannes til delikate snacks og måltider, når
de er fuldvoksne. Vi har en udendørs have, og vi prøver at gøre det til et sæsonbestemt
projekt.
Dyr
Vi har to kaniner og 3 høns i vores have i Valby. Børnene hjælper med at passe dem,
fodrer dem og rengører deres kroppe.
Videnskab
Vi tilbyder videnskabelige aktiviteter for børnene om eftermiddagen, så de kan lære om
verden og blive introduseret til eksperimenter, der lærer dem det grundlæggende inden
for biologi, fysik og kemi.

44

“Vi har især brug for fantasi inden for videnskab. Det er ikke
altsammen matematik eller logik, men det er skønhed og
poesi.” Maria Montessori
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns
sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn
tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye
sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange
forskellige måder og forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

“Kultur og uddannelse har ingen grænser eller begrænsninger; nu er mennesket i en
fase, hvor han selv skal bestemme, hvor langt han kan gå i den kultur,
der hører til hele menneskeheden.” Maria Montessori
Vi har en multikulturel børnehave som fejrer forskellige højtider og værdsætte hver enkelt
barns baggrund. Familiernes forskelligheder italesættes og mødes med respekt. Børnene
er opmærksomme på hinandens forskellige baggrunde og nogle børn ved, hvor andre
kommer fra. Det er en naturlig del af hverdagen at arbejde med kulturelle forskelligheder.
Her er nogle af de kulturelle festligheder, vi har haft:
Kinesisk nytår
Diwali - indisk festival af lys
Saint Patrick's Day - Irsk nationaldag
Holi - indisk forårs fest
Martisor - Rumænsk forårs fest
Martis - græsk forårs fest
Thanksgiving - Nordamerikansk høstfest
Halloween - Allehelgensdag
Dia de los Muertos - Mexicansk ferie, der
genforener de levende og de døde
➢ Sankta Lucia - dansk festival for lys
➢ Chandeleur - fransk tradition, der markerer
den sidste cyklus med julefejring
➢ Og mange flere ...…
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

46

“Hjælp mig med at hjælpe mig selv.”
Maria Montessori

47

