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Krop og bevægelse Bremdal Dagtilbud, 
børnehaven                  

Sammenhæng: Børn, der er fysisk aktive, bliver fortrolige med deres krop, og udvikler lyst til 
at lege, bruge kroppen og bevæge sig. Kroppen er barnets værktøj til at bevæge sig og sanse 
verden. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for 
barnets erfaring, viden, kommunikation samt følelsesmæssige og sociale processer. Ved at 
styrke børns motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed, forstærker man deres 
forudsætninger for at udvikle sig. 

Mål: Pædagogisk praksis Målemetode 

Målet er: Almen pædagogik Inklusion Tegn/Succeskriterium Dokumentation Evaluering 

 At barnet bruger 
kroppen i 
alderssvarende 
aktiviteter i et 
udfordrende og 
varierende 
bevægelsesmiljø 

 At barnet oplever 
glæde ved bevægelse, 
opnår kropsbevidsthed 
og tilegner sig viden 
om egen krop 

 At barnet udvikler 
balance, motorik og 
krydsmønstre 

 At barnet tilegner sig 
viden om kost og 
hygiejne 

 At barnet gennem 
kropslig udfoldelse 
lærer at indgå i et 
samarbejde og et 
fællesskab 

 At barnet bliver 
selvhjulpent 

 Vi benytter vores 
sal til motorisk 
udfoldelse samt 
skolens hal 
kontinuerligt 

 Vi går ture i 
nærmiljøet  

 Vi skaber rammer 
for motoriske 
udfordringer på 
legepladsen 

 Vi laver temauger 
med fokus på krop, 
bevægelse og kost 

 Vi bruger musik 
som inspiration til 
bevægelse 

 Vi holder samling 
med sang- og 
bevægelseslege, 
med fokus på fin- 
og grovmotorik 

 Vi snakker med 
børnene om hvad 
der er sundt  

 Vi samarbejder med 
ergoterapeut, 
fysioterapeut 

 Vi planlægger vores 
aktiviteter efter 
børnenes formåen 

 Vi stimulerer 
børnenes motoriske 
udvikling og tilbyder 
aktiviteter der er 
udfordrende 

 Vi skaber rammer for 
aktiviteter hvor alle 
kan være en del af 
fællesskabet 

 Børn der er aktive 
og bruger deres 
krop 

 Børn der 
uopfordret 
igangsætter lege 
hvor de bruger 
kroppen aktivt 

 Børn der 
benævner 
forskellige 
kropsdele 

 Børn der cykler, 
kravler, gynger 
m.m. og udviser 
glæde herved 

 Børn der 
uopfordret vasker 
hænder ved 
behov og før 
måltider 

 Børn der snakker 
om sund mad  

 Børn der spørger 
til og viser 

 Vi skriver på 
tavlerne 

 Vi skriver i 
Fuglereden nyt 
om forløb og 
aktiviteter 

 Vi tager billeder 
af aktiviteter 
som viser på 
infoskærmene 

 Vi er i dialog 
med forældre i 
dagligdagen, på 
forældremøder 
og til forældre-
samtaler 

 Vi udstiller 
børnene 
produkter 

 Vi skriver på 
vores 
hjemmeside 

 Hver enkelt 
medarbejder 
kan evt. lave 
en skriftlig 
evaluering af 
f.eks. et 
motorikforløb 

 Mundtlig 
evaluering på 
personale-
møder og 
stuemøder 

 Vi reflekterer i 
hverdagen og 
giver hinanden 
feedback 

 Vi evaluerer 
med børnene 
og spørger 
hvad de synes 

 Evaluering i 
bestyrelsen 



 Vi opfordrer til at 
vaske hænder 
hyppigt og 
fortæller om 
betydningen heraf 

 Vi støtter op om 
selvhjulpenhed, 
ved at give ro og 
tid 

 Personalet er 
rollemodeller ved 
at være aktivt 
deltagende i 
diverse aktiviteter, 
på legepladsen 
m.m. 

interesse for sund 
kost 

 Børn der er 
selvhjulpne f. eks 
ved toiletbesøg, 
oprydning, i 
garderoben med 
af- og påklædning 
 

 


