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Krop og bevægelse 
 

 

Sammenhæng:  
Løvsprings fysiske omgivelser er unikke. Placeringen på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg giver 
mulighed for oplevelser i svømmehal, springsal, idrætshal og spændende udendørs faciliteter. Synergi med 
højskolen giver de perfekte rammer og gør os til en del af højskolelivet med dets smittende kultur, ånd og 
energi. 
 
Løvspring er en privat integreret institution med omkring 110 børn.  
 
Børnene kommer fra hele Viborg Kommune og skal typisk på 9 forskellige skoler efter børnelivet i 
Løvspring. 
 
Vuggestuen er aldersinddelt i to-tre børnegrupper med pædagoger, pædagogmedhjælpere, en halvårs 
studerende fra Viborg VIA University College og vikarer.  
Børnehavebørnene er ligeledes aldersinddelt i tre-fire børnegrupper, hvor der er tilknyttet pædagoger, 
pædagogmedhjælpere, en ernæringsassistent og vikarer. I børnehaven er der en studerende fra Viborg 
VIA University College. 
 
I Løvspring arbejder vuggestue og børnehave målrettet med alle seks pædagogiske læreplaner.  
 

"Løvspring er fællesskab, natur og omgivelser i bevægelse. 
Vi inspirerer og udvikler til leg og læring for livet." 

 
Mål:  

 At børnene oplever glæde og forståelse for deres egen krop og dét at være i bevægelse.  

 At børnene aktivt kan udfordre og udforske kroppens muligheder og begrænsninger igennem vores 
omgivelser.  

 Vi vil stimulere børnenes sanser i hverdagen og pirre til deres nysgerrighed omkring kroppen. 

 Vi vil styrke børnenes fysiske sundhed igennem vores kostvaner. 

 Vi vil igennem vores kultur og hverdagsstruktur give børnene mulighed for at tilegne sig viden om 
sunde vaner.  

Tegn: 

 At børnene udtrykker glæde, lyst og motivation for at udfordre og udvikle deres kropslige evner i 
vores ude- og indearealer.   

 At børnene efterspørger motoriske udfordringer. 

 At børnene stiller nysgerrige spørgsmål omkring kroppen. 

 At børnene opsøger stimulerende lege som: leg i hængekøjer, leg med mudder og vand, leg med 
sansekasser, klatre i træer, tegne med kridt, lege med sæbebobler, ansigtsmaling m.m.  

 At børnene bliver bevidst om og i talesætter, hvad der er sundt og usundt samt hvilken betydning 
det har for deres krop.  

 At børnene igennem leg og dialog italesætter samt viser forståelse for, hvad sunde vaner er. 
Tiltag:  

 At de voksne tilbyder bevægelsesaktiviteter.  

 At vores omgivelser og rammer pirrer til bevægelse.  

 At børnene inddrages i madlavning som: bålmad, smør selvdag, bagning i køkkenet, dialog og 
læring under det pædagogiske måltid. 

 At alle børnegrupper har en haldag i deres ugestruktur. 
 

Evaluering:  
Pædagogiske læreplaner kommer særligt i fokus to gange om året, idet vi i personalegruppen vælger 
fælles pædagogisk tema hvert halve år. Hvert forløb afsluttes med fernisering for forældre og søskende. 
 

 Løvsprings seks læreplanstemaer bliver revideret og evalueret hvert andet år.  


