
Udpluk fra vores evaluering 2020 

 

Legepladsen og dagens fællesaktivitet i børnehaven 

Fri leg er ikke ”fri” for alle børn og vi oplevede, at der var en lille gruppe børn der havde svært 

ved at komme i gang med en god leg, særligt når de 3 stuer mødes på legepladsen efter 

madpakkerne. Denne reflektion og opmærksomhed har over det seneste år skabt det vi nu 

kalder ”klokkeaktiviteten”.  

Når alle børn er kommet ud på legepladsen, vil der ca. kl. 12.30. gå et barn rundt med klokken, 

som signalerer at nu er der mulighed for fællesleg. Derfor også navnet ”Klokke-aktiviteten”. Vi 

ønsker at sætte et pædagogisk fokus på legepladsen og dette er et af tiltagene. ”Klokke-

aktiviteten” giver alle børn mulighed for at deltage, for nogle kan det være en god måde at 

komme i gang med en leg ude på den ”store legeplads”, og for andre kan det bare være rart, 

at der er voksne, der styrer legen. De voksne kan også her vurdere, om der er legeaftaler, der 

kan styrkes på tværs af stuerne og alder.   

Fra mandag til torsdag er der på ansvarsskemaet anført hvilken person der er tovholder og 

hvem der er backup i tilfælde af fravær. Fredag formiddag er der efter fredagssamling også 

noteret på ansvarsskemaet hvem der er ansvarlig for fællesaktiviteten. 

Øverste hylde i skuret er der forskellige kasser med forslag til aktiviteter. I de gennemsigtige 

kasser finder man det der skal bruges til den givne aktivitet. Fx find ormens ben som har gemt 

sig på legepladsen, skattejagt, postmand Per legen osv. 

Vi oplever børnene nu efterspørger, også på andre tider af dagen når de befinder sig på 

legepladsen, om vi ikke skal ringe med klokken og lege fælleslege.  
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Morgenstruktur i børnehaven 

 

6.45: Den første medarbejder møder ind 

Opgaver: 

▪ Sæt vasketøj over og start evt. tørretumbleren 

▪ Forbered lister til alle stuer 

▪ Hent og tjek alle telefoner 

▪ Tøm opvaskemaskine 

▪ Lav to små stationer der indbyder til rolige morgenaktiviteter. 

▪ Det første barn der kommer, inviteres med til at hjælpe med at lave 

havregrød, dække bord, tage stole ned osv. (børneinddragelse i alle små 

opgaver) 

▪ Når morgenmaden er klar, skaber vi en hyggelig morgenstemning 

omkring morgenmadsbordet.  

▪ Børnene stiller selv deres tallerken, krus osv. over til vasken. 

▪ De børn der ikke skal spise morgenmad eller som er færdige med at 

spise, må gå i gang med en stille aktivitet.  

 

Pædagogiske overvejelser 

▪ Når vi formår at inddrage børnene i de praktiske opgaver vi har om 

morgenen, oplever børnene både ejerskab, følelsen af at være en vigtig 

brik i børnehaven og ansvar. Det kan samtidig være nemmere at sige 

farvel til mor/far, når de får en håndgribelig opgave og mærker at vi 

voksne er glade for at netop dét barn kom i dag. Ligeledes hjælper 

børnene selv med at rydde op efter egen morgenmad. I børnehaven har 

vi små kander. Børnene kan selv hælde mælk på deres morgenmad, hvis 

vi hælder mælken i de små kander. Børnene får både mulighed for at 

lære at hælde op/øse op og oplever også at være selvstændige, med en 

voksen bag ved/ved siden af til at guide og støtte. For at skabe mere ro 

på stuen, om morgenen lukker vi døren ud til gangen.  

 

7.15: Den næste medarbejder møder ind 

Opgaver: 

▪ Deltage i de aktiviteter der er i gang på stuen. 

▪ Bidrage til en rolig morgen. 

▪ Tage imod de børn der kommer. 

 



Pædagogiske overvejelser 

▪ Den primære opgave for den medarbejder der møder ind som nummer 

to består i at skabe tryghed og nærvær hos de børn der er kommet og 

de børn der afleveres. Vi arbejder på at være aktivt deltagende i 

aktiviteterne, fx ved tegnebordet, men samtidig ikke mere 

optaget/fordybet end at vi er klar til at modtage nyankomne børn, 

modtage beskeder fra forældre og hjælpe med at tage afsked. 

7.30: Tredje medarbejder møder ind  

Opgaver: 

▪ Nu er der mødt én fra hver stue ind. Alt efter børneantal, aktiviteter osv. 

går vi på hver vores stue, senest 7.45. 

▪ Den voksen der har åbnet børnehaven, er ansvarlig for at få ryddet op 

efter morgenmaden og sat skåle osv. i opvaskemaskinen. 

7.45: Vi går på hver vores stue. 

Opgaver: 

▪ Den enkelte voksen sætter en passende aktivitet i gang på egen stue. 

▪ Børnene må gerne lege på de andre børns stuer, men afleveres på egen 

stue efter 7.45. 

▪ Vi guider børnene ind i tumlerummet, hvis de har meget energi og har 

lyst til at lege vildt.  

▪ På stuerne skaber vi et roligt morgenmiljø, det gør det nemmere at blive 

afleveret og komme i gang med dagen for de børn der kommer senere. 

▪ Der bliver lavet 2 – 3 legestationer rundt ved bordene. 

 

Pædagogiske overvejelser 

▪ Når vi skaber et roligt morgenmiljø, er vi med skabere til en behagelig 

og tryg opstart på en ny dag i børnehave. Tryghed og tillid er to vigtige 

begreber i det samarbejde vi har med børn og forældre. Trygge 

forældre, skaber trygge børn. Trygge børn er et stærkt fundament for 

læring og erfaring. Samtidig ønsker vi at skabe plads og rum for de børn 

der har lidt ekstra energi i kroppen. Børnene oplever at der er plads til 

”mig” uanset hvordan jeg ønsker min morgen skal være. 

 

Alle børn starter dagen på Brumbassestuen og er her i tidsrummet fra 6.30 -7.45. Hos 

Brumbasserne er der et køkken i forbindelse med morgenmaden og plads til at rumme de børn 

der kommer tidligt.  

 



Mellem kl. 07.30 og kl. 7.45 åbner personalet til Kålormene og Bladlusene og fra dette 

tidspunkt ønsker vi, at forældrene afleverer deres barn på barnets ”egen/tilhørende” stue.  

Vi har erfaret vigtigheden af, at forældrene afleverer deres barn på stuen, og fysisk også 

aflevere deres barn til den voksen, der er på stuen. Vi ønsker ikke, at børnene selv skal tage 

stilling til, hvor dagen skal starte, men give børnene en tryg start på stuen, med en kendt 

voksen.  

Stuerne er ”åbne” på tværs af alder indtil kl. 09.00. Efter afleveringen er børnene meget 

velkommen til at søge ud fra stuen og rundt på en af de andre stuer, eller puderummet.  

Vi har set at forældrene ikke skal bruge energi på at finde det ”rigtige” afleveringssted, men 

oplever en tryg og genkendelig aflevering af deres barn.     

Forældrene kan derfor også møde en lukket dør, ind til stuen om morgenen. Men det er en del 

af strategien for at skabe ro på stuen, at vi holder dørene lukket.☺ 

Med overstående tiltag har vi oplevet en anden ro omkring vores morgener og vores start på 

dagen i børnehaven.  
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Garderoben i børnehaven 

Når vi har spist frokost, skal alle børn på legepladsen (med undtagelse af dem, som sover 

middagssøvn). Vi taler på stuen, inden vi går i garderoben, hvordan vejret er i dag, og hvilket 

overtøj der er passende at tage på ud (børnene får evt. selv lov at komme med et bud herpå, 

så de selv forholder sig til, hvad de skal til at finde frem i garderoben). 

Corona-situationen har virkelig været en øjenåbner for personalegruppen i at sikre afstand i 

garderoben mellem børnene og det har medført en ny strategi og opmærksom på garderoben. 

Når vi skal ud er vi opmærksomme på at benytte udegarderoben stuevis - og i mindre hold ad 

gangen fra stuen - Bladlus først, så Kålorme og til sidst Brumbasser omkring kl. 12.15-12.30. 

Der skal være plads til, at man kan øve sig på selv at tage overtøj på og der skal være ro til, at 

en voksen kan hjælpe og guide børnene.  

Vi har et skema med personalets opgavefordeling i løbet af dagen, og her står bl.a. en voksen 

på, som skal være den første ude på legepladsen - så når de første børn er klar, går denne 

voksen på legepladsen, så børnene kan sendes ud efterhånden, som de er klar. Når en lidt 

større flok er ude, er der en anden voksen, som også går ud (står også på skemaet), og når alle 

børn er ude, skal der være mindst 4 voksne på legepladsen.  

I garderoben har vi øje for, om børnene får fundet den rigtige type overtøj frem, og opmuntrer 

børnene til at noget har de lært og andet skal de stadig øve sig på. Vi fordeler børnene ud over 

hele garderoben, og evt. på gangen før garderoben, så der er bedst mulig plads omkring dem. 

Med store bogstaver står der nu blandt andet skrevet på væggen: ”I vores garderobe øver vi 

os”. For det er en sætning personalet minder hinanden om i processen. 

Når vi går ind fra legepladsen, har vi igen fokus på at en stue starter og at det foregår i mindre 

grupper. Når børnene har fået overtøjet af, og hængt det på plads, går de på badeværelset for 

at vaske hænder, og går derefter på egen stue, hvor der er ”Skildpaddetid”. I vores 

ansvarsskema er det igen tydelig hvilken personale der åbner stuen og gør klar til at børnene 

kan komme stille ind på stuen til stilletid/skildpadde.   

Når vi går på tur, tilstræber vi også at gå i garderoben i mindre grupper. Efterhånden som 

børnene bliver klar kan de enten vente på ventestregen eller på bænken, som står lige udenfor, 

når man går ud på legepladsen.  

 

Kultur, æstetik og fællesskab 
På stuen forholder vi os sammen til det 
skiftende vejr vi har i Danmark. Når vi har 
fundet ud af, hvordan vejret er i dag, kan vi 
sammen finde ud af, hvilket overtøj, der 
passer hertil. 
 
 

Alsidig personlig udvikling 
De voksne opmuntrer og guider børnene i 
garderoben til selv at forsøge, når det bliver 
lidt svært - de oplever hermed pludselig en 
stolthed over, og en frihed i, at kunne selv, 
og i takt med, at børnene bliver mere 
selvhjulpne, får de voksne hænderne fri, til 
at kunne hjælpe mest, hvor behovet er 



 
 

størst.  
Børnene må lære at vente på hjælpen - de 
voksne er ikke altid til rådighed, fordi der er 
mange børn, som på én gang har brug for 
hjælp.  
Børnene får i MKB deres egen plads i 
udegarderobe, og lærer at finde den selv. Vi 
øver med børnene, at de selv skal holde 
orden på deres plads ved at hænge overtøj 
op og stille fodtøj på plads, når vi kommer 
ind.  
 

Natur, udeliv og science 
Vi taler på stuen om hvilken årstid vi har og 
hvilket vejr det er den pågældende dag - 
her lærer børnene om forskellige 
vejrfænomener, og at det spiller en rolle ift. 
hvilket overtøj man skal have på 
(koldt/varmt, tørt/vådt, stille/blæsende, 
osv.) 
 

Krop, sanser og bevægelse 
Finmotorikken trænes, når der skal lynes, 
knappes, åbnes/lukkes, overtøj hænges op, 
m.m.  
Grovmotorikken trænes, når der skal stikkes 
arme og ben ud i overtøjet, 
bukser/flyverdragt trækkes op, bukseben 
tages uden over støvler, m.m. 
Børnene lærer hvor på kroppen de 
forskellige beklædningsdele hører til.  
Når vi kommer ind, kan det være en 
sansemæssig udfordring for nogle at skulle 
røre ved beskidt/vådt overtøj, for at tage 
det af - her øver vi at sige ”pyt - vi vasker 
fingre lige om lidt alligevel”. 
 

Kommunikation og sprog 
Vi benævner hvad de forskellige 
beklædningsdele hedder, så børnene får en 
forståelse herfor. Vi sætter ord på det vi 
gør, når vi hjælper børnene i garderoben, 
og det de selv klarer roser vi dem for.  
Børnene støttes i at bruge sproget, når de 
beder en voksen om hjælp (hvis de fx kun 
anvender lyde, eller kropssprog, sætter vi 
ord på, hvad de beder om hjælp til, så de 
hører hvordan man kan bede om hjælpen 
en anden gang). 
Vi samtaler med børnene i udegarderoben, 
men husker samtidig på, at der skal skabes 
plads til, at mange børn skal igennem. 
Børnene kommer tæt på hinanden, og har 
dermed også mulighed for at føre dialoger 
med hinanden.  
Vi voksne kan verbalt guide børnene til at få 

Social udvikling 
Børnene er fysisk tæt på hinanden i 
udegarderoben, og må øve det at give andre 
plads/tage hensyn til at andre også skal 
kunne være der.  
Børnene snakker sammen, mens de tager 
tøj på, og har fx mulighed for at aftale, hvad 
de skal lege sammen, når de kommer ud på 
legepladsen (- vi voksne kan evt. hjælpe 
legeaftaler på vej, ved at spørge interesseret 
ind til, om de har tænkt på, hvad de gerne 
vil lege, når de kommer ud, så børnene 
overvejer mulighederne i hinanden, og 
måske når at lægge en plan, inden de 
kommer ud). 
Mange børn venter på hinanden i 
garderoben, så de er klar til at starte en leg 
sammen, når de går ud.  
Når nogen har brug for hjælp, spørger vi 



øje på hinanden i garderoben, og til at 
hjælpe hinanden. 
Der hænger nogle sætninger på væggen 
ude i garderoben. De er valgt nøje da vi 
ønsker at netop disse sætninger gentages 
for børnene i garderoben. 

sommetider andre børn, om de kunne give 
hjælpen, så vi øger børnenes 
opmærksomhed på hinanden (det kan både 
være stor, der hjælper lille, men også 
jævnaldrende, der hjælper hinanden).  
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Svømning med vuggestuen 

I vuggestuen prioriterer vi at tage i svømmehallen med børnene (mest med de ældste børn og 

minimum med dem, der har lært at gå). Når vi er afsted, er det altid om formiddagen fra ca. 9-

11.30 hvor vi har den bedste normering i vuggestuen. Vi går derhen og har madpakker med, 

som vi spiser i svømmehallens lokale, inden vi tager tilbage til vuggestuen.  

Vi mener, at svømmehallen bidrager med så mange ting, der stimulerer og udvikler vores børn, 

inden for rigtig mange forskellige områder. Fx motorisk og sansemæssigt, kan oplevelser i 

vandet noget helt særligt. Vi kan se hvordan børnene rykker sig fra gang til gang og virkelig 

oplever glæde og velvære, ved at bevæge sig, hoppe, tumle, svømme osv. i vandet. Kroppen, 

selvhjulpenhed, sproget og det sociale, er i centrum på disse ture og så er det en helt fantastisk 

mulighed, for den nære og tætte relation + samvær, med kun to børn ad gangen. Vi voksne går 

forrest og er rollemodeller, både i omklædningsrum og inde i selve svømmehallen. Vi øver 

børnene i at vente på tur, samt modtage og udfører små beskeder. Fx i 

omklædningsrummet/bruser, hvor børnene sidder på gulvet og venter på hinanden og øver sig 

i at tage tøjet af og på. Vores ros, glæde og gejst smitter af på børnene og er med til at give os 

alle en dejlig, lærerig og sjov oplevelse sammen. 

Svømmehallen en stor prioritering i vores hverdag. Vi har max to børn med pr. voksen, samt 

altid en pædagog med fra vuggestuen, der har livredderbevis. Derfor er svømmehallen noget 

vi kun kan realisere, når vi har vores normale normering i huset. Hverdagen skal være god for 

alle børn, også for dem der er tilbage i vuggestuen. Derfor aflyser vi svømmeturen ved sygdom, 

indkøring af nye børn og lign.  

  



Kultur, æstetik og fællesskab 
 
Mål:  
At børnene ved at være med i svømmehallen, 
oplever et lille hyggeligt fællesskabs, sammen med 
en mindre gruppe børn og voksne fra vuggestuen. 
 
At børnene oplever hvad svømmehallen er og at vi 
derigennem giver dem et begyndende kendskab til, 
at svømmehallen er et kulturelt tilbud for alle i vores 
samfund.  
 
Tegn: 
At børnene ved gentagne oplevelser i 
svømmehallen, lære hvad svømmehallen er og viser 
os gennem ord og kropssprog, at de genkender og 
fortæller os, om deres oplevelserne i svømmehallen. 
 
At de på sigt ved hvad en fælles svømmeoplevelse 
indebærer af fx leg i vandet, i badet, madpakker osv.  
 
At vi kan se og høre på børnene, at de genkender, 
glæder sig og har nogle gode oplevelser, sammen 
med de andre børn og voksne. 
 

Alsidig personlig udvikling 
 
Mål:  
At de børn der ikke er vant til at være i svømmehallen, 
bliver mere og mere tryg ved vandet og løbene 
udvikler deres leg og udfoldelse i vandet. 
 
Tegn: 
At vi kan se en fremgang fra gang til gang, ved de børn 
der i starten virker utrygge ved bruser, vandet og 
svømmehallen generelt. 
 
Som tiltag, vil vi ind imellem hurtigt gentage 
svømmeoplevelsen, med et lidt utrygt barn og kort tid 
efter, tage det samme barn med i svømmehallen igen. 
 
  

Natur, udeliv og science 
 
Mål: 
At vi går hen i svømmehallen med børnene og 
derigennem opleve hvad der sker i naturen og med 
vejret. 
 
At børnene bliver bevidste omkring vejret og hvilken 
overtøj der passer til vejret og årstiden. Vi taler med 
børnene om hvor meget overtøj vi skal have på. 
 
Tegn: 
At børnene peger og benævner ting i naturen, som 
vi ser på vejen. Fx blomster, træer og lign.  
 
At de ældste børn selv er deltagende i at finde 
overtøj frem og ved og evt. benævner, hvad tøj de 
skal finde frem. Fx støvler hvis det regner. 
 
 
 

Krop, sanser og bevægelse 
 
Mål: 
At børnene gennem oplevelser i svømmehallen får en 
unik mulighed for sansemæssige oplevelser, hvor alle 
sanser er i brug og bliver stimuleret bl.a. via 
bevægelser i vandet. 
 
At de bliver bevidste om og får ekstra kendskab til 
deres krop. At de øver selvhjulpenhed ved at tage tøj 
af og på. 
 
Tegn:  
At vi kan se børnenes glæde og begejstring ved 
bevægelse af kroppen og sanseindtryk i vand.  
 
At vi kan observere via ord og kropssprog, hvordan 
børnene gennem oplevelser i svømmehallen, bliver 
mere bevidste om deres krop og får øvet deres 
selvhjulpenhed i omklædningsrummet. 



 

Kommunikation og sprog 
 
Mål: 
At vi snakker sammen og sætter ord på vores fælles 
svømmeoplevelser med børnene. Der er en meget 
tæt interaktion mellem voksen og barn når man er 
tæt på hinanden. 
 
At børnene bliver præsenteret for nye ord der 
kendetegner vores tur i svømmehallen. Fx vand, 
badevinger, bruser, badetøj osv. 
 
Tegn: 
At vi løbene hører nye ord i svømmehallen. Fx ord 
der kendetegner vores oplevelser i svømmehallen. 
 
At vi ser og oplever vores yngste børns 
sprogudvikling i svømmehallen.  Fx ved lyde, 
begejstring, fælles opmærksomhed osv. i vandet.  
Da vi højest har to børn med ad gangen i svømmehal, 
har vi ekstra god mulighed for tæt kontakt og 
sproglig udvikling. 

Social udvikling 
 
Mål: 
At alle børn igennem deres vuggestue tid, skal opleve 
det lille fællesskab der er, også på tværs af stuerne, 
når vi sammen tager i svømmehal.  
 
At give børnene mulighed for social leg og tæt relation 
med andre, i en lille gruppe, som sammen tager i 
svømmehallen. 
 
Tegn: 
At vi ser og oplever børnenes sociale leg og relationer, 
både i svømmehallen og evt. før og efter i vuggestuen. 
 
 At børnene benævner hvem de skal/har været i 
svømmehal sammen med og evt. opsøger hinanden 
efterfølgende.  
 


