
Traditioner 

I Nordstjernen holder vi fast i 

følgende traditioner og aktivi-

teter, hvor vi i den forbindelse 

gør noget specielt og dokumen-

terer aktiviteterne og forløbet. 

 

Daglige børnemøder 

Fastelavnsværksteder 

Fastelavnsfest 

Påskefrokost 

Påskeværksteder 

Planteprojekt 

Sct. Hans 

Sommerfest 

Luciaoptog 

Bedsteforældredag 

Juleværksteder 

Juleafslutning m. risengrød 

Hvide hus en uge om året 

Forældrekaffe 

4-6 årlige smør-selv-dage 

Fødselsdage 

Projekter og emnearbejde 

Barnets bog 

Temaer om andre kulturer 

Børnehuset 

Nordstjernen 

 

En institution i 

udvikling og med 

barnet i centrum 

Tlf: 56 92 44 50 
 

Åbningstider: 

 

Mandag – Fredag   kl. 6.15 – 16.36 

 

Børnehuset Nordstjernen 

Thorkildsvej 57 

3700 Rønne 

 

www.nordstjernen.borneweb.dk 

Der leges på stuen. En af drenge-

ne tager sine smækbukser af. 

Pædagogen: ”Hvad laver du?” 

Drengen: ”Jeg er i svømmehallen” 
Thorkildsvej 57 – Rønne 



Pædagogik 

Vi arbejder proces- og værdiorienteret 

med udgangspunkt i omsorg, tryghed, 

anerkendelse, leg og inklusion. Vi mener, 

at især legen, når den understøttes af 

nærværende og professionelle voksne, 

er med til at 

udvikle og ud-

ruste det en-

kelte barn til 

livets videre 

færden. Vores 

fornemmeste 

opgave er, at 

skabe rum for, 

at børnene i 

børnehuset er i et trygt miljø 

med fokus på læring gennem leg, ven-

skaber og forpligtende fællesskaber. 

Læreplanerne 

skal ses i 

sammenhæng 

med vores 

pædagogiske 

ansvar, dag-

tilbudet og 

Bornholms 

Regionskom-

munes børne- 

og inklusionspolitik. 

Evaluering og 

dokumentation 

De pædagogiske læreplaner er lovpligti-

ge, og vi hilser dem specielt velkommen, 

fordi det giver os mulighed for at syn-

liggøre og dokumentere den vigtige læ-

ring, der fo-

regår i vores 

institution, og 

samtidig sæt-

te fokus på 

betydningen 

af, at res-

sourcerne 

følger med. 

Læreplanerne 

skal være synlige i praksis og gøre en 

forskel. 

I Nordstjernen arbejder vi med billed-

dokumentation og dagbog, som er blevet 

en integreret del af vores praksis. Her 

har vi mulighed for konkret synliggørel-

se både i børnehuset, på hjemmesiden, 

barnets bog osv. Vi har et digitalkamera 

til hver gruppe og et videokamera, så vi 

løbende kan fortælle børnenes historie 

både i forhold til deres hverdagsliv og 

specielle begivenheder. Desuden evalue-

rer vi gennem praksisfortællinger. 

Pædagogisk Profil 

Nordstjernen er en afdeling i Dagtilbuddet 

på Bornholm i Center for børn og familie 

under Bornholms Regionskommune. Vi har 

til huse i Rønne Nord. Børnehavens norme-

ring er 26 børn og 11 vuggestuebørn. 

I Nordstjernen er der vuggestuegruppen 

Stjernerne og 

børnehavegrup-

pen Raketterne. 

Vi har et trygt 

miljø, børnene 

kan udvikle sig i. 

Det er vigtigt, 

at børnenes til-

lid og nysgerrig-

hed bliver mødt 

med planlagte og spontane pædagogiske 

aktiviteter, der kan udvikle det enkelte 

barn. Ligesom det er vigtigt, at vi skaber et 

inkluderende miljø, der tilgodeser forskel-

lighederne. Vi har delt børnene op i alders-

relaterede mindre grupper, hvilket giver et 

godt fællesskab og godt fundament for den 

pædagogiske planlægning. Vi ser barnet 

som et selvstændigt barn med forskellige 

behov og styrker. Herudfra kan barnet 

udvikle sig med sin egen personlighed. Vi 

vægter forældre-

samarbejdet højt, 

da det er en forud-

sætning for trivsel 

og udvikling. 

En lille pige er ved at få skiftet 

ble i vuggestuen. Ved siden af 

står en lidt ældre pige.  

Pædagogen: ”Hun spræller som 

en sprællemand” 

Den ældre pige: ”Ja og som en 

bussemand!” 


