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Der er stille og roligt på legepladsen i Børne-

haven Uglebo bag den store låge, som man 

skal være voksen for at kunne åbne. Børn & 

Bøgers journalist vælger den nærmeste, men 

måske lidt uof"cielle indgang gennem per-

sonalegarderoben og ind gennem døren for 

enden.

Her i Uglebo hjælper det ikke at gå efter 

lyden. Man kan ikke høre dem, men de er 

der, børnene, og her lige indenfor sidder en 

gruppe, der er travlt optaget af at dekorere 

store sylteglas med #ot silkepapir og glimmer.

Der er gang i forberedelserne til lysfesten, 

som er det næste spændende og inddragen-

de tema i børnehaven. En lille dreng får øje på 

gæsten, og der er ægte glæde og stolthed, da 

han tillidsfuldt lister hånden ind i den voksnes 

og siger: Se!

Det første indtryk er optagethed, ro og 

fordybelse og børn, der er glade og i gang 

med rigtig mange ting – i et trygt fællesskab. 

Børnehaven har mange små rum og kroge, 

hvor man kan høre til, sammen med sin egen 

voksne og en kendt gruppe af kammerater.

De små rum er et bevidst valg, også i den 

nye #øj, for børnene har behov for at være i 

mindre grupper. Her er det godt at være barn 

– det kan man umiddelbart mærke, for der er 

glad og optaget aktivitet. Ingen har brug for 

at råbe højt, for her bliver man helt naturligt 

både set – og hørt. 

Uddannelse er vigtig

Jette Juul Jensen er pædagog i ældstegrup-

pen og samarbejder med skolen om overgan-

gen fra børnehave til skole.

Birgitte Lærke Buur er sproglig vejleder og 

pædagog på Reden, som er afdelingen for de 

tre- til "reårige. Hun er desuden stedfortræ-

der for områdeleder for Glamsbjerg/Flemløse, 

Britta Ellebæk Frederiksen.

Et højt uddannelsesniveau er et generelt 

kendetegn for børnehavens medarbejdere, 

og Britta Ellebæk Frederiksen fortæller, at ud 

over uddannelsen til pædagog, har mange 

en specialistuddannelse f.eks. som vejleder 

indenfor sproglig opmærksomhed eller mo-

torik.

Her arbejder man aldersopdelt og med en 

høj grad af struktur, ud fra grundværdierne 

livsglæde, leg og læring.

Børnehaven har en systematisk, progressiv 

og velfungerende brobygning, både når det 

drejer sig om overgangen fra vuggestue og 

dagpleje til børnehaven og fra børnehaven til 

skolen, og hver børnegruppe har deres egne 

tilknyttede ”pædagogiske fyrtårne.”

Uddannelse er vejen frem, og når børneha-

ven Uglebo har en høj andel af medarbejdere 

med pædagoguddannelsen, er det udtryk for 

en bevidst satsning på udvikling og kvalitet. 

Der er blandt andet hentet inspiration i Gre-

Livsglæde, læring og 
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I Børnehaven Uglebo i Assens Kommune bliver alle børn set og hørt, og overgangen til skolelivet er ikke noget problem.

Børnene har været travlt 

beskæftiget med at 

dekorere store sylteglas 

med "ot silkepapir og 

glimmer som forberedelse 

til lysfesten, der er det 

næste inddragende tema i 

Børnehaven Uglebo.
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the Kragh Møllers Kvalitet i dagtilbud, fortæl-

ler Britta Ellebæk Frederiksen.

Uglebo har 80 børn, fordelt på 28 på Re-

den, de yngste, hvor der er "re pædagoger, 

23 på Uglehulen, de mellemste, her er tre 

medarbejdere, og Springbrættet, de ældste,  

har 29 børn og tre medarbejdere.

Sociale og læringsparate

- Vi har en gennemgående struktur, dagsryt-

me og bestemte rutiner, når vi spiser, går til 

samlinger, kommer ind og ud fra legepladsen 

og lignende. 

- Udover at mindske støjniveauet væsent-

ligt, giver struktur og rutiner børnene ro og 

overskud til at lære samt udvikler deres sociale 

færdigheder og forbereder dem på de rutiner 

og den opmærksomhed på læring, de møder 

senere i skolelivet, og som er Ontario inspi-

reret.

- F.eks. går alle børn ind og læser i bø-

ger, som er udvalgt til netop deres alderstrin, 

mens de venter på deres kammerater. Sprog-

lig opmærksomhed er i centrum, også den 

skriftsproglige.

- Hver dag har vi et ”spor” med sproglig 

opmærksomhed tilrettet til den enkelte år-

gang, når der serveres eftermiddagsmad. Det 

er også en af de rutiner, som går igen på alle 

tre ”årgange”, og som børnene kender og 

elsker.

- Vores samtaler med børnene, både når 

de laver strukturerede og frie aktiviteter, 

handler i højere grand end tidligere også om 

barnets læring eller det at øve sig i at lære. OG 

vi deler gerne ud af vores viden og faglighed, 

for – som skoleleder Lars Kofoed fra Glams-

bjergskolen siger: I gør det godt – de børn, vi 

får fra jer, er både sociale og læringsparate.

- Det er vi ret stolte af og glade for at høre 

– det er jo vores langsigtede mål, uden vi no-

gen sinde mister troen på, at børnehavelivet 

har stor betydning i sig selv, og ikke ”kun” er 

en forberedelse til fremtiden, fortæller Jette 

Juul Jensen, Birgitte Lærke Buur og Britta El-

lebæk Frederiksen.

Det hele menneske

Netop det at leve og være i nuet giver bør-

nene selvværd, selvtillid og opbygger sociale 

relationer. Udgangspunktet er en anerken-

dende tilgang og et afsæt i det, der dur.

En fast struktur betyder blandt andet fa-

ste spisegrupper og gå-turgrupper og ikke 

mindst fast voksenkontakt, som Uglebo har 

haft i rigtig mange år, en primær voksen føl-

ger børnene fra de starter i børnehaven, og 

indtil de går ud.

Børnehaven har som mål at styrke det hele 

menneske, og det enkelte barn respekteres, 

netop som det er. Der lægges vægt på et tæt 

forældresamarbejde, for forældrene er de pri-

mære opdragere og omsorgspersoner.

 og leg i børnehaven
I Børnehaven Uglebo i Assens Kommune bliver alle børn set og hørt, og overgangen til skolelivet er ikke noget problem.

Britta Ellebæk Frederiksen, 

Birgitte Lærke Buur og Jette 

Juul Jensen (fra venstre 

mod højre) glæder sig over, 

at lederen af den skole, 

de "este børn kommer til, 

siger, at de gør det godt, 

børnene er både sociale og 

læringsparate.


