
                Hverdagen i børnehaven 
 
Morgen 

Dagen starter i den fælles café, hvor der er tid og ro til at hygge sig omkring morgenbordet. Her 

mødes børnehavens børn og de større fritidsklubbørn, der skal passes inden skoletid. 

Forældre er altid velkomne til at sætte sig og tage en kop kaffe. Omkring 7.30 tiden bevæger 

børnehavens børn og voksne sig så småt ned i børnehavens primære område, hvor de fordeler sig 

rundt omkring.   
 

Formiddag 

I løbet af formiddagen er der plads til både planlagte og spontane aktiviteter. For at tilgodese 

børnenes venskaber og deres indbyrdes relationer, prioriterer vi at der skal være tid og rum for leg 

og fordybelse i mindre grupper. Det har vi rigtig 

gode muligheder for, da vi har hele Børnehuset 

til rådighed imens de store er i skole.     

I de vokseninitierede aktiviteter samler vi 

børnene ud fra forskellige kriterier f.eks. alder, 

køn, udviklingstrin eller interesser, alt efter 

hvad vi ser at børnehavegruppen og de 

enkelte børn har behov for. Aktiviteterne kan 

foregå i børnehaven, rundt omkring på 

matriklen ude og inde, eller små udflugter til 

fods eller med vores minibus.  

Frokost                                                                                                                                                            

Omkring kl. 11.15 samles børnene i to aldersblandede familiegrupper for at spise frokost sammen 

med deres kontaktpædagoger. Vi spiser ved små borde og har fokus på madkultur smags- 

oplevelser, selvhjulpethed, at hjælpe hinanden, dialog og hyggelige rammer omkring måltidet.  

Frokosten bliver tilberedt i Børnehusets produktionskøkken, hvilket betyder at børnene dagligt har 

mulighed for at se og dufte at maden bliver tilberedt, og evt. give en hjælpende hånd. 
 

Eftermiddag                                                                                                                                        

Efter spisning er der mulighed for at de mindste kan få en lur i soverummet. De øvrige børn holder 

”børnepause” sammen med deres familiegruppe – hvert barn får et tæppe og ligger en lille stund 

og hviler/slapper af – måske til en fortælling eller 

stille musik. Har vi ikke været ude om formiddagen 

går de fleste på legepladsen, hvor der igen vil 

være plads til spontane og planlagte aktiviteter og 

leg. I sommerhalvåret når solen står højt på 

himlen leger vi inde mellem 12-15, så der er vi ude 

først på dagen og senere om eftermiddagen. Vi 

prioriterer at alle kommer ud hver dag.  

Omkring kl. 13.30 tilbydes børnene eftermiddags 

mad, og lidt senere når fritidsklubbens børn 

kommer fra skole, er der igen mulighed for leg på 

tværs af alder i hele Børnehuset. Sidst på dagen 

lukke vi Børnehuset sammen med fritidsklubben. Her prioriterer vi at have tid til at spille spil, læse, 

lege og hygge sammen, inden vi siger farvel og tak for i dag.  


