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Kulturelle 
udtryksform
er og værdier 

Bremdal Dagtilbud          
Sammenhæng: Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er 
gennem mødet med andre udtryksformer og værdier, vi definerer vores kulturelle ståsted og 
genkender vores kulturelle rødder. Gennem andre udtryksformer – både kunstneriske, 
kulturelle og ved at stifte bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier – 
udfoldes børnene til hele, nysgerrige og tolerante mennesker. 
Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og 
eksperimentere med de udtryk, de møder. 

Mål Pædagogisk praksis Målemetode 

Målet er: Tiltag Inklusion Tegn/Succeskriterium Dokumentation Evaluering 

 At give barnet mulighed 
for kendskab til og 
deltagelse i forskellige 
kulturer, værdier og 
traditioner 

 At give barnet mulighed 
for at være kreativ 
skabende gennem 
kendskab til forskellige 
materialer 

 At give barnet mulighed 
for at udtrykke sig 
gennem musik og 
drama 

 At give barnet 
kendskab til forskellige 
medier, herunder IT og 
bøger 

 Vi bestræber os på 
at lave udsmykning 
i institutionen der 
er flerkulturel og 
traditionel betinget, 
f.eks. ved højtider, 
årstider og 
mærkedage 

 Vi tager på udflugt i 
nærmiljøet og 
opsøger kulturelle 
begivenheder 

 I december måned 
har vi traditioner 
som 
julegudstjeneste, 
julefrokost, 
julegaver, 
pakkekalender 
m.m. 

 Vi læser, synger og 
dramatiserer 
omkring diverse 
kulturer og historier 

 Ved planlagte 
aktiviteter i større 
eller mindre 
sammenhænge 
bestræber vi os på 
at inkludere så 
mange børn som 
muligt ved at justere 
praksis/reframe 

 Ved ture/udflugter 
forbereder vi 
børnene via dialog 

 Vi planlægger 
aktiviteter der tager 
udgangspunkt i 
børnegruppens 
ressourcer 

 Udsmykninger er 
synlige i 
institutionen 

 Børnene synger og 
fortæller om 
oplevelser 

 Børnene snakker 
om og bruger deres 
viden i legen 

 Børnene stiller 
spørgsmål 

 Børnene indsamler 
materialer som vi 
udstiller i 
institutionen 

 Forældrene 
fortæller om 
barnets oplevelser i 
børnehaven 

 Udsmykning 

 Foto 

 SMTTE modellen 

 Via information 
på opslagstavler 

 På hjemmesiden 

 I nyhedsbreve 

 Udstilling af 
produkter 

 Forestilling/opvi
sning 

 Årsplan 
udsendes til 
forældre og 
findes på 
hjemmesiden 

 Børnene tager 
deres produkter 
med hjem 

 

 Skriftlig 
evaluering af 
temauger 

 Evaluering af 
projekter, 
temauger og 
aktiviteter på 
personale-
møde, 
pædagogisk 
dag og i 
bestyrelsen 

 Evaluering med 
børnene 

 Vidensdeling på 
tværs af 
grupper 



 Vi formidler og 
samtaler om 
specifikke kulturer, 
deres traditioner, 
mad m.m. 

 Vi præsenterer 
årstidsrelateret 
mad. 

 Vi laver temauger 
med kulturelle 
udtryksformer og 
værdier som tema 

 Vi skaber fysiske 
rammer der giver 
det enkelte barn, 
samt børne-
fællesskaberne 
mulighed for 
fordybelse 

 Vi stimulerer 
barnets fantasi ved 
at konkretisere og 
præsentere det for 
forskellige 
materialer til 
kreativ udfoldelse 

 Vi henter 
inspiration udefra, 
f.eks. ved 
musikpædagog, 
kurser m.m. 

 Vi dramatiserer 
med forskellige 
virkemidler overfor 
og sammen med 



børnene 

 Vi præsenterer 
børnene for 
forskellig musik 
genrer og 
fortællinger 

 Vi tager på 
biblioteket  

 Vi har tilgængelige 
bøger  

 Vi har IT udstyr og 
spil på børnenes 
niveau 

Ønsker fremover: 

 At få besøg af folk 
med anden etnisk 
baggrund 

 Musik anlæg, 
forstærker med 
mikrofon 
 

 


