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Hvorfor DGI vuggestue/Dagpleje og børnehave?  
Udgangspunktet er selve glæden og begejstringen ved at bevæge sig, 
fordi det fremmer børns lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og derved 
skaber et fundament for livslang fysisk aktivitet. Når børn får positive 
oplevelser med idræt, leg- og bevægelse, både individuelt og i fællesskab 
med andre, så motiverer det dem også til videre i livet at være aktive i 
deres fritid. Centralt i konceptet er, at de voksne skal være rollemodeller i 
forhold til børnene. Det sikrer en målrettet indsats omkring mere fysisk 
aktivitet, der ikke kun bygger bro til et aktivt familieliv, men også gavner 
børn sundhed generelt. Det har desuden en lang række positive effekter i 
forhold til deres kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle 
udvikling. 
 

                           
  
Et bredt kropsbegreb er på spil i dagtilbud Gedved, når vi taler om krop og 
læring. Her handler kropslighed nemlig ikke kun om motion eller 
motoriske færdigheder, men også om sanselighed, sociale og personlige 
læreprocesser. En sådan forståelse tager udgangspunkt i viden om, at det 
er igennem kroppen barnet sanser og erfarer. Her får barnet ikke blot 
viden om den sociale, og den fysisk-materielle verden, ved at bevæge sig 
ud i den, men får også erfaring med og viden om sig selv, -barnet lærer! 
Vores pædagogiske hverdag skal afspejle en forebyggende 
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og sundhedsfremmende indsats i arbejdet med børn i alderen 0 til 6 år, så 
de opnår ’styrke og kraft’. Denne robusthed vil børnene senere kunne 
bruge til at mestre livets udfordringer. 
 

 
Bevægelse som en integreret del af Dagtilbud Gedveds pædagogik 
Krop og bevægelse er en integreret del i vores pædagogiske arbejde i 
læreplanstemaerne, og er et fælles faglig fundament i vores 
personalegruppe. Vores kerneopgave i institutionen er udvikling, trivsel 
og læring. Derfor er vores aktiviteter og dagligdag, tilrettelagt således at 
der en kropslig tilgang til det der er tænkt som læringsmålet. Både i 
aktiviteten og legen i hverdagen. 
I Livstræet har vi en bevidst tænkning på, at indrette huset så det giver 
mulighed for at børnene kan øve og udfolde sig motorisk og kropsligt, 
både gennem igangsatte aktiviteter og i egen leg. Børnenes forskellige 
behov for læring tilgodeses. Det fysiske læringsrum kan opdeles i Zoner, 
således at der er mulighed for høj intensitet og de lidt mere stille lege og 
fordybelsesaktiviteter.  
Centralt i huset er der et fleksibelt motorikrum, dvs. at det kan indrettes 
efter hvilken aktivitetstype der er fokus på.  
Vi sammenarbejder med skolen om at kunne låne hallen og salen flere 
gange ugentlig. Dette giver mulighed for, at afprøve nye redskaber i ny 
kontekst, - og lege og få pulsen op. 
I nærmiljøets uderum, findes gode muligheder for kropslig udfoldelse, da 
institutionen er beliggende i et mindre byområde. Vi har en stor legeplads 
der er delt i to, så det giver forskellige udfoldelsesmuligheder og 
mulighed for at opdele i mindre grupper. Derudover er der Spejderhytten, 
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Som er et yndet udflugtsmål, samt Hansted skov, hvor der er rig mulighed 
for læring på det kropslige, æstetiske og sociale niveau. Vi bruger 
samlinger hvor leg og bevægelse indgår. Vi har ”Stillestund” hvor børnene 
får mulighed for at slappe af (Lav aerosol) Her spiles afslappende musik. 
eller der læses en historie. 
Legepladsen er også et aktivt læringsrum, hvor de voksne igangsætter leg 
og bevægelse. Her er også rammer for børnenes egen leg og fantasi. 
 
 
  

  
 
Mål: (Hvad vil vi opnå?) 

 Idræt, leg og bevægelse er en integreret del af børnenes og vores 
hverdag, samt en naturlig tilgang til kropslig læring 

 Aktive børn som deltager i de aktiviteter der i igangsættes 

 Fællesskabet blomstrer og alle har forskellige forudsætninger og kan 
bidrage med noget til fællesskabet. (Inklusion) 

 At børnene siger ’Jeg kan’ og udviser gå på mod, og robusthed 

 At vores børn kender regler i mange lege, at de selv kan i igangsætte 
lege, og de kan bruge de sociale færdigheder i andre sammenhænge 

 Engagerede/motiverende voksne, der brænder for idræt, leg og 
bevægelse. (Rollemodeller) 

 At personalet naturligt tænker idræt, leg og bevægelse ind i de 6 
temaer i læreplanerne 

 Vi skal gencertificeres én gang årligt for at forblive DGI institution  
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Børn skal udfordres fysisk fra småbørnsalderen "Kun 

aktive børn bliver fortrolige med deres kroppe og får lyst til 

bevægelse. Men de har brug for gode voksne rollemodeller. 

Børn skal helst lære glæden ved at bruge kroppen i 

småbørnsalderen og helst på ujævnt underlag med bakker, 

buske og træer at klatre i. Hvis børn ikke lærer det på det 

tidspunkt, gennem aktiv leg, bevægelser og sansning, bliver 

de svære at få med i skolens skovuge eller i idrætslege inde 

og ude." - Mogens Hansen, professor, Danmarks 

Pædagogiske Universitet 

 

 

Legen er en nødvendighed "Leg er ikke en luksus, men 

en nødvendighed. Børn trænger til stimulation og oplevelser 

både på det sansemotoriske og det kropslige område. Det 

glæder ikke kun skolebørn, men børn i almindelighed. Den 

bedste måde, et barn kan udvikle sig på, er gennem leg. 

Når børn eksperimenterer, er deres motivation til at lege og 

bevæge sig det bærende element." - Anne Brodersen, 

bevægelseskonsulent  
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