
Struktur og forløb



6.30 – 9.30

BLOK 1
Morgen

9.30 – 12.00

BLOK 2
Formiddag

12.00 – 14.00

BLOK 3
Middag

14.00 – 17.00

BLOK 4
Eftermiddag

4 blokke – hver deres fokus

HYGGE KREATIVITET UDELIV FRI LEG



6.30 – 9.00
Morgenhygge

9.00 – 9.30
Frugt og samling

9.30 – 11.00
Aktiviteter/
Flexgrupper

11.00 – 12.00
Frokost

12.00 – 13.00
Udeleg

13.00 – 14.00
Fri leg

Ude

14.00 – 14.15
Eftermiddagsmad

14.15 – 16.00
Fri leg

inde/ude

16.00 – 17.00
Hygge på stuen
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Fri leg
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16.00 – 17.00
Hygge på stuen

6.30 – 9.00
Morgenhygge

Godt begyndt er halvt fuldendt
Nogle børn ankommer tidligt i daginstitutionen og har måske kun fået tøj på og væltet ud af døren. For nogle 
er der tale om en fast rutine, hvor mor eller far hurtigt skal videre på arbejde, mens andre nyder godt af, at 
der tages tid til en snak med pædagog, mens barnet finder tryghed i institutionen.

Mål:
At give børn og familie en tryg, hyggelig og rolig start på dagen.

Hvad gør vi:
Personalet har fokus på at skabe hyggelige rammer i institutionen, hvor tages brug af elementer som dæmpet 
lys, morgenmad, kaffe på kanden, rolig snak med børn og forældre, hyggelige aktiviteter, vinkning i vinduet 
osv.

Tegn:
Barnet opleves som tryg og glad i overgangen fra hjem til børnehave.

Evaluering:
Daglig snak med forældre i overleveringsfaserne og evaluering på p-møder mm.



9.00 – 9.30
Frugt og samling

En fælles start på dagen
Alle børn er nu ankommet og for fleres vedkommende, begynder den første sult at melde sig. Stuerne samler 
hver især børn og voksne og starter dagen med medbragt frugt og hygge på stuens gulv. Når børnene har 
fået spist deres frugt, starter selve samlingen op. Med fællesskabende aktiviteter med tydelig 
rammegenkendelighed og fast struktur sættes dagen i gang.

Mål:
At børnene oplever sig som en del af fællesskabet og sammen får en positiv start på dagen.

Hvad gør vi:
Børnene vil blive mødt af aktiviteter med fokus på det musiske og på styrkelsen af fællesskabet i institutionen. 
Fx historieoplæsning, sanglege, fællessang, rytmelege, information om dagen osv.

Tegn:
Børnene er deltagende og virker motiverede for at bidrage til samlingen.

Evaluering:
Samlingerne evalueres ugentlig ved p-møder, for at sikre at både børn og voksne trives i det.
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9.30 – 11.00
Aktiviteter/
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Børnenes fokustid
Efter endt samling går  børnene stuevis i gang med de mere kreative og voksenstyrede forløb. 
Under disse aktiviteter får børnene nu mulighed for fordybelse i det valgte projekt. Her kan barnet spejle sig i 
den voksnes guidning som i de andre børn på stuen. Periodevis laves der Flexgrupper på tværs af stuer og 
alder, for derved at målrette pædagogens indsats ud fra et givet ønske og perspektiv.

Mål:
Børnene får styrket deres færdigheder, sociale såvel som de mere praktiske og bliver bekendt med de 6 
læreplanstemaer.

Hvad gør vi:
Børnene bliver inddelt i større eller mindre grupper, alt efter behov og de bliver motiveret for at udfordre 
deres grænser og styrke deres udvikling. 

Tegn:
Motiverede børn, og gode og rolige læringsmiljøer.

Evaluering:
Der vil løbende evalueres på børnenes trivsel og læring i forløbende og det vil være relevant at lave en form 
for ressourcetank, hvor gode idéer og forløb deles på tværs af stuerne.
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Uden mad og drikke…
Efter de kreative aktiviteter og forløb, har børnene nu brug for at få fyldt energidepoterne op. Stuernes 
samles derfor enkeltvis og børnene sætter sig ved borde og spiser deres medbragte madpakker inden børn 
og voksne skal ud og have noget frisk luft.

Mål:
At skabe rolige rammer i spisesituationen, således at børnene tager sig tiden til at spise sig mætte.

Hvad gør vi:
Børnene skiftes til at klargøre stuen med kopper, små skraldespande og bestik. Når alle børn sidder omkring 
bordene, bedes der maden inden der bliver sagt ”værsgo”. For at skabe rolige rammer, kan der evt. læses op 
fra bog eller lign. Efter endt spisning deltager børnene i oprydningen på stuen og går efterfølgende til toilet 
og garderobe.

Tegn:
Børnene kobler af og viser tegn på, at de forstår de givne ramme med fokus på ro og småsnak ved bordene.

Evaluering:
Samlingerne evalueres ugentlig ved p-møder, for at sikre at både børn og voksne trives i spisesituationen.
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Luft under vingerne
Børnene har efter en formiddag med kreative aktiviteter og fællesspisning nu muligheden for at komme ud 
og koble af på legepladsen. Det kan dog være en udfordring for nogle børn at skifte arena fra indeleg og de 
primært voksenstyrede aktiviteter til den mere frie leg på legepladsen.

Mål:
Børnene oplever sig støttet i overgangen fra indeleg til udeleg på legepladsen og på naturligvis indgår i 
legerelationer med andre de børn

Hvad gør vi:
Pædagogerne er synlige på legepladsen og går aktivt ind i at støtte igangsætningen af lege blandt børnene. 
Evt. en fast ugedag, hvor der bliver lagt op til en fællesaktivitet eller leg. 

Tegn:
Børnene er aktivt deltagende i forskellige lege og i forskellige konstellationer af børn. Børnene kan i udpræget 
grad administrere egen tid og leg på legepladsen, uden voksenindblanding.

Evaluering:
Der observeres dagligt på de enkelte børns trivsel på legepladsen. Disse observationer tages med til p-møde

12.00 – 13.00
Udeleg
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Udeleg
Børnene har indtil nu indgået i mere eller mindre voksenstyrede aktiviteter og får nu muligheden for at udvikle 
og udforske egne sociale kompetencer. Her er fokus på, at børnene udvikler deres konflikthåndtering og 
styrket deres dannelse af selvidentitet gennem fri leg.

Mål:
Børnene får styrket og udviklet deres relationer og evne til at begå sig i større sammenhænge uden 
umiddelbar voksenindblanding.

Hvad gør vi:
Børnenes støttes og guides i deres forsøg i at indgå i forskellige sociale konstellationer på egen hånd. Den 
voksne har derfor fokus på at indtage rollen som igangsætter, guide og være synlig og tilgængelig på 
legepladsen.

Tegn:
Børnene indgår i lege på egen hånd og tager som udgangspunkt først fat i voksen, når de ikke selv kan løse 
den evt. opståede konflikt.

Evaluering:
Der observeres dagligt på de enkelte børns trivsel på legepladsen. Disse observationer tages med til p-møde
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…duer helten ikke
Efter leg på legepladsen samles børnene nu igen stuevis og spiser deres medbragte eftermiddagsmad. Alt 
efter vejret og dagsform, kan dette gøres hvor børn og voksne har lyst til og mulighed for. 

Mål:
Børnene får ro og rammer til at få spist eftermiddagsmaden.

Hvad gør vi:
Ligesom ved frokosten, gøres der klar med tallerkner, skraldespande og kopper. Her kan der også med fordel 
inddrages børn til at hjælpe med klargøringen. Der skal ikke være tale om et stort setup, men der skal blot 
skabes rammer for en hygge spisesituation med børnene på stuen. Alle måltider skal indledes med en kort 
børn eller sang som tak for maden.

Tegn:
Børnene hygge sig med hinanden og har ro til at få spist madpakken

Evaluering:
Samlingerne evalueres ugentlig ved p-møder, for at sikre at både børn og voksne trives i spisesituationen.
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Børnenes legekultur
Børnene burde nu have de bedste forudsætninger for at være aktiv opsøgende og deltagende i en eller anden 
form for leg på legepladsen. Børnenes legekultur kan til en hvis grad påvirkes af de voksne, men det er under 
den fire leg at børnene på egen vis, for mulighed for at udvikle, spejle og dele hinandens lege. Dette gælder 
både mellem jævnaldrene og mellem ”store” og ”små”. 

Mål:
At børnene på egen vis er aktivt opsøgende for legerelationer og udvikler individuelle og redskaber, der er 
opbyggende for barnet selv og fællesskabet.

Hvad gør vi:
Pædagogen støtter og guider børnenes læringsprocesser på legepladsen. Både socialt og praktisk. Med fokus 
på det enkelte barns nærmeste udviklingszone, ledes barnet til nye udfordringer.

Tegn:
Børnene trives og indgår på egen vis i legen rundt omkring på legepladsen.

Evaluering:
Pædagogernes observationer medbringes til faglig drøftelse i personalegruppen med afsæt i konkrete 
situationer.

14.15 – 16.00
Fri leg

inde/ude



6.30 – 9.00
Morgenhygge

9.00 – 9.30
Frugt og samling

9.30 – 11.00
Aktiviteter/
Flexgrupper

11.00 – 12.00
Frokost

12.00 – 13.00
Udeleg

13.00 – 14.00
Fri leg

Ude

14.00 – 14.15
Eftermiddagsmad

14.15 – 16.00
Fri leg

inde/ude

16.00 – 17.00
Hygge på stuen

Tid til den enkelte
På dette tidspunkt er langt de fleste børn afhentet, og det kan derfor let komme til at gå op i oprydning og 
afvikling på stuerne. Men det er ofte også her, at det enkelte barn har brug for en særlig opmærksomhed. De 
fleste børn kan godt fornemme, at de bliver hentet sent og kan derfor hurtigt blive utålmodige, trætte og 
triste i ventetiden efter en lang dag sammen med legekammerater.

Mål:
At barnet bliver set og taget omsorg for, mens der venter på mor eller far.

Hvad gør vi:
De tilbageværende børn samles på én stue, hvor der er fokus på, at skabe et hyggeligt og nærværende miljø. 
Her vil det være oplagt at tage udgangspunkt i det enkelte barns ønsker, og hygge med lige præcist det de 
holder særligt meget af. I afhentningssituationen tages der tid til, at møde og snakke med forældre.

Tegn:
Barnet hviler i og nyder sammenværet med de restende børn og voksne på stuen.

Evaluering:
Tiltagende evalueres løbende til p-møder og i snak med de forældre, der gør brug af det sene tilbud.
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Blokke à Aktiviteter à Børneliv à Trivsel à Tryghed



En tryg hverdag


