I skemaet angives med følgende farvekode hvilke læreplanstemaer der
berøres i den aktuelle situation
Barnets alsidige personlighedsudvikling: personlige kompetencer
Barnets sociale kompetencer: at indgå i fællesskaber
Barnets sprog: nonverbalt, tale-, skrift-, tegn-, krops- og billedsprog.
Krop og bevægelse: fysisk udfoldelse, kendskab til og brug af
kroppen.
Naturen og naturfænomener: natur, årstider, dyr og planter.
Kulturelle udtryksformer og værdier: kultur, kreativitet, IT.
Ca. tid/dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Børn modtages & der
serveres morgenmad på
morgenstuen i
vuggestuen. Puslespil
og særlige
legeaktiviteter tilbydes.

Børn modtages & der
serveres morgenmad på
morgenstuen i
vuggestuen. Puslespil
og særlige
legeaktiviteter tilbydes.

Børn modtages & der
serveres morgenmad på
morgenstuen i
vuggestuen.
Puslespil og særlige
legeaktiviteter tilbydes.

Børn modtages & der
serveres morgenmad på
morgenstuen i
vuggestuen. Puslespil
og særlige
legeaktiviteter tilbydes.

Børn modtages & der
serveres morgenmad på
morgenstuen i vuggestuen.
Puslespil og særlige
legeaktiviteter tilbydes.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil,
lego, byggemoduler mv.
ved borde el. på
tæpper.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil,
lego, byggemoduler mv.
ved borde el. på
tæpper.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil,
lego, byggemoduler mv.
ved borde el. på
tæpper.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil,
lego, byggemoduler mv.
ved borde el. på
tæpper.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil, lego,
byggemoduler mv. ved
borde el. på tæpper.

Formiddagsmad

Formiddagsmad

Formiddagsmad

Formiddagsmad

Formiddagsmad

Kl. 6.15-7.15
Personalet er
ansvarlige for at
der arbejdes ud
fra Børnehusene
Syvstjernens
værdigrundlag
og med den
nærværende og
intenderede
pædagogik.

Kl. 7.30-9.00

Kl. 9.00-9.30

Kl. 9.3010.30/11.00
Arbejde med de
pædagogiske
læreplanstemaer.

Aktiviteterne/Læringen
annonceres ugevis i
institutionen og på
forældreintra.

Aktiviteterne/Læringen
annonceres ugevis i
institutionen og på
forældreintra.

Aktiviteterne/Læringen
annonceres ugevis i
institutionen og på
forældreintra.

Aktiviteterne/Læringen
annonceres ugevis i
institutionen og på
forældreintra.

Aktiviteterne/Læringen
annonceres ugevis i
institutionen og på
forældreintra.

Læringsmiljø der
varieres fra uge
til uge…

10.30/11.00
Frokost
forberedes og
afvikles.
Der vaskes
hænder, og
børnene fordeles
i små udvalgte
grupper. Der
siges værs’go før
vi starter med at
spise og der er
mad-ro ved
bordene.
11.00/12.0014.00
Der er ca. 3
voksne på
legepladsen der
fordeler sig på
legeområdet, og
er særlig
opmærksom på
de børn der ikke
deltager i lege el.
aktiviteter.

FROKOST

Frokost er også et
læringsmiljø, der
gentages dagligt med
gode rutiner og vaner
og rolige samtaler ved
bordene.

Legeplads/Sovebørn

FROKOST

Frokost er også et
læringsmiljø, der
gentages dagligt med
gode rutiner og vaner
og rolige samtaler ved
bordene.

Legeplads/Sovebørn

FROKOST

Frokost er også et
læringsmiljø, der
gentages dagligt med
gode rutiner og vaner
og rolige samtaler ved
bordene.

Legeplads/Sovebørn

FROKOST

Frokost er også et
læringsmiljø, der
gentages dagligt med
gode rutiner og vaner
og rolige samtaler ved
bordene.

Legeplads/Sovebørn

FROKOST

Frokost er også et
læringsmiljø, der gentages
dagligt med gode rutiner og
vaner og rolige samtaler
ved bordene.

Legeplads/Sovebørn

Alle er på legepladsen
som udgangspunkt. De
børn der skal sove
puttes på stuerne.

Alle er på legepladsen
som udgangspunkt. De
børn der skal sove
puttes på stuerne.

Alle er på legepladsen
som udgangspunkt. De
børn der skal sove
puttes på stuerne.

Alle er på legepladsen
som udgangspunkt. De
børn der skal sove
puttes på stuerne.

Alle er på legepladsen som
udgangspunkt. De børn der
skal sove puttes på stuerne.

Der arrangeres
forskellige planlagte
lege på legepladsen.

Der arrangeres
forskellige planlagte
lege på legepladsen.

Der arrangeres
forskellige planlagte
lege på legepladsen.

Der arrangeres
forskellige planlagte
lege på legepladsen.

Der arrangeres forskellige
planlagte lege på
legepladsen.

14.00-14.30

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmad

14.30-15.30

15.30-16.30
(fredag 16.15)

Aktiviteter på stuen
eller udenfor alt efter
årstid.

Aktiviteter på stuen
eller udenfor alt efter
årstid.

Aktiviteter på stuen
eller udenfor alt efter
årstid.

Aktiviteter på stuen
eller udenfor alt efter
årstid.

Alle børnene samles
inde eller ude i
børnehaven og kan lege
med særligt legetøj fra
kurvene/hylderne.

Alle børnene samles
inde eller ude i
børnehaven og kan lege
med særligt legetøj fra
kurvene/hylderne.

Alle børnene samles
inde eller ude i
børnehaven og kan lege
med særligt legetøj fra
kurvene/hylderne.

Alle børnene samles
inde eller ude i
børnehaven og kan lege
med særligt legetøj fra
kurvene/hylderne.

Aktiviteter på stuen eller
udenfor alt efter årstid.
Alle børnene samles inde
eller ude i børnehaven og
kan lege med særligt
legetøj fra
kurvene/hylderne.

