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Kulturelle udtryksformer og værdier   
 

 

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:  

 Vi vil give børnene mulighed for at udtrykke sig gennem æstetiske temaer, forløb og aktiviteter. 

 Vi vil skabe muligheden for, at børnene tilegner sig viden om og forståelse for egne og andres 
kulturer og traditioner. 

 Vi vil igennem vores anerkende tilgang/Marte Meo metoden, give børnene forståelse for værdien i 
forskellighed og mangfoldighed. 

 
Tegn: 

 At børnene glædes over og efterspørger historielæsning, musik, kreative værksteder og/eller 
aktiviteter. 

 At børnene italesætter og udviser begejstring for traditioner. 

 At børnene viser imødekommenhed og omsorg for hinandens forskelligheder, modersmål og 
lignende. 

 

Tiltag:  

 Vuggestuen og børnehaven har hvert halve år et fælles pædagogisk tema. Børnegrupperne leger 
og lærer om temaet igennem æstetiske processer. Temaet gennemsyrer vores hverdagsstruktur, 
det vil sige, at temaet er centrum for samlinger, haldagene, skovdagene, hjemmedagene, 
svømmehalsdagene og generelt vores dagligdag. Der afsluttes med en fernisering, hvor børnenes 
kunst, leg med læring produkter og udtryksformer vises frem til forældre og søskende. 

 Vi afholder kulturelle traditioner som; fastelavn, påskefrokost, MGP, sommerfest, Lucia optog, 
julefrokost og lignende.  

 Vi tilbyder hele tiden kreative aktiviteter inde som ude. 
 

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.  


