
 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 

MIDTJYLLANDS KRISTNE BØRNEHAVE OG VUGGESTUE 
 

BRÆNDGÅRDVEJ 4 

7400 HERNING, TLF. 97123677 
 

mkf@mkf.dk 
www.mkf.dk 

 

http://www.mkf.dk/


  Skildpaddetid  

 

Skildpaddetid er stilletid  
 

 

Hvorfor skildpaddetid? 

 

Det er de færreste der oplever at deres barn selv beder om en 

pause. Ofte kommer det til udtryk ved flere konflikter, eller at 

”filmen pludselig knækker for barnet”; altså at barnet er blevet 

så fyldt af stimuli, at det ikke magter mere og reagerer med 

gråd.  

Per Schultz Jørgensen, børne- og familieforsker, lægger netop 

også vægt på vigtigheden i, at børn, og særligt små børn, har 

brug for pauser - hver dag. Børnene har brug for pauser, for at 

samle sig og fordøje nogle af dagens indtryk. Både helt små og 

lidt større børn op til 10-årsalderen, kan have glæde af små ti-

meouts. 

Det kan virke som meget at forlange, at et barn skal være 

stille i 10 min, og netop derfor indgår de voksne i børnenes 

pauser. Det handler ganske enkelt om at komme ned i tempo; 

både auditivt og mentalt. Børn har simpelthen brug for at stå 

stille i løbet af dagen, og det er det, vi i 

MKB prøver at møde børnene i ved at ind-

lægge små pauser til dem i løbet af dagen. 

Vi oplever, at de fleste børn hurtigt fanger 

begrebet og kulturen omkring måltidet. 

Kigger man rundt under skildpaddetid, vil 

man se enkelte børn, der sidder og stirrer 

fjernt. Måske fordøjes formiddagens akti-

viteter? Andre er helt fordybet i madpak-

ken, mens en sidder og hvisker med en 

 



voksen. En anden har hånden oppe, og 

skal have hjælp til at åbne en frugtstang. 

Der er en særlig stemning omkring stille-

tid, hvor alle, både børn og voksne, sam-

men kommer helt ”ned i gear”, og samler 

energi til dagens kommende leg og aktivi-

teter. 

 

Stilletid ved madpakker 

 

Voksne signalerer med stille stem-

mer og mimik, at nu er der stilletid.   

Der skabes ro, og måltidet indledes 

med et bordvers og et ”værsgo”. 

Herefter stilles time-timeren, så 

børnene kan følge med i hvornår 

stilletid er slut, og hvornår vi igen 

snakker med ”inde-stemmer”.  

Under de 10 min, rækker børnene 

en hånd op hvis de har brug for 

hjælp, og der foregår en masse 

nonverbal kommunikation. Den 

voksne kan give en tommel-up, et 

lille nik eller et smil når barnet kig-

ger op, for at vise at i dag har det 

noget særligt med i madpakken. 

Der er også skabt et rum til at den 

voksne kan have små samtaler med 

”hviske-stemmer” med de enkelte 

børn.  

Når uret bipper, kan børnene evt. 

gå op med skrald, snakke med 

”inde-stemmer” eller den voksne 

kan læse en historie indtil alle er 

klar til at gå fra bords.  

 

 

Hvad er Time-Timer?? 

 

 

 

 

Time Timer virker som et 

nedtællings-ur, men med 

den væsentlige forskel, at 

du nu ser og "mærker" ti-

den gå. 

 

Time Timer viser i grafisk 

form hvor meget tid, der 

er tilbage. 

 

Ved hjælp af Time Timers 

er det altså muligt at gøre 

tiden visuel 

 

 



Skildpaddetid ved eftermiddags-frugt 
 

Ved skildpaddetid handler det 

igen om at få ”grounded” bør-

nene, og skabt et rum, hvor de 

ved hvad der forventes af dem. 

Som udgangspunkt afvikles skild-

paddetid på stuen, men i som-

merhalvåret spiser vi ofte frugt 

udendørs, når vejret tillader det. 

Når vi spiser inde, foregår det of-

test således:  

 

En voksen går ind og åbner stuen, sætter skildpaddeskiltet på 

døren, tager stole ned, sætter noget beroligende musik på 

(børnene kalder det for ”stille-musik”) og lægger bøger ud på 

bordene. Når der er en voksen på en stue som er klar til at 

modtage børnene når de kommer ind, skabes der fra start en 

fælles ro og stemning. Der snakkes igen med ”hviskestem-

mer”, så længe der er skildpaddetid.  

Børnene sætter sig hvor de har lyst, og kigger i en bog. Når 

alle børn er ved at være inde, vurderer den voksne om stilletid 

afsluttes, eller fortsætter under uddeling af frugt.  

Det gøres klart for børnene, hvornår skildpaddetid er slut. Of-

test slutter skildpaddetiden når måltidet begynder, men det 

kan variere.  

 
 

 

 

 


