I skemaet angives med følgende farvekode hvilke læreplanstemaer der primært berøres i den aktuelle situation

•NATUREN OG NATURFÆNOMENER •KROP OG BEVÆGELSE •SOCIALE KOMPETENCER
•BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING •KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER •SPROG
Ca. tid/dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl.6.00-7.30

••••

••••

••••

••••

••••

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

Børn modtages & der
serveres morgenmad.
Puslespil, hyggeligt
samvær og rolige
legeaktiviteter tilbydes.

Børn modtages & der
serveres morgenmad.
Puslespil ,hyggeligt
samvær og rolige
legeaktiviteter tilbydes.

Børn modtages & der
serveres morgenmad.
Puslespil , hyggeligt
samvær og rolige
legeaktiviteter tilbydes.

Børn modtages & der
serveres morgenmad
Puslespil, hyggeligt
samvær og rolige
legeaktiviteter tilbydes.

Børn modtages & der
serveres morgenmad
Puslespil, hyggeligt samvær
og rolige legeaktiviteter
tilbydes.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil,
lego, byggemoduler,
dukkelege mv. Ved
borde el. på tæpper.
Vi hjælper de børn som
kommer med at vinke
farvel og komme i gang
med at lege.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil,
lego, byggemoduler mv.
Ved borde el. på
tæpper.
Vi hjælper de børn som
kommer med at vinke
farvel og komme i gang
med at lege.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil,
lego, byggemoduler mv.
Ved borde el. på
tæpper.
Vi hjælper de børn som
kommer med at vinke
farvel og komme i gang
med at lege.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil,
lego, byggemoduler mv.
Ved borde el. på
tæpper.
Vi hjælper de børn som
kommer med at vinke
farvel og komme i gang
med at lege.

Stuerne åbnes…
Der tilbydes puslespil, lego,
byggemoduler mv. Ved
borde el. på tæpper.
Vi hjælper de børn som
kommer med at vinke farvel
og komme i gang med at
lege.

Formiddagsmad
Legegrupper
Læringsgrupper
Skolegruppe

Formiddagsmad
Sproggruppe
Læringsgrupper
Legegrupper

Formiddagsmad
Læringsgrupper
Legegrupper
Skolegruppe

Formiddagsmad
Sproggruppe
Læringsgruppe
Legegruppe

Vi arbejder med et
læreplanstema i 2 mdr.

Vi arbejder med et
læreplanstema i 2 mdr.

Vi arbejder med et
læreplanstema i 2 mdr.

Vi arbejder med et
læreplanstema i 2 mdr.

Formiddagsmad
Hver fredag arbejder vi
med motoriske aktiviteter,
idræt og fysisk udfoldelse
generelt.
Hver fredag arbejder vi med
læreplanstemaet krop og
bevægelse.

Kl. 8.00-9.00

Kl. 9.00-9.30
Kl. 9.30-11.15
Arbejde med de
pædagogiske
læreplanstemaer.
Læringsmiljø der
varieres fra uge
til uge…

11.30-12.30
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
madro ved
bordene.
12.30-14.00
Der er altid 2-3
voksne på
legepladsen der
fordeler sig på
legeområdet, og
er særlig
opmærksom på
de børn der ikke
deltager i lege el.
aktiviteter.

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

••••

••••

••••

••••

••••

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

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

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

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

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

Legeplads/Sovebørn

Legeplads/Sovebørn

Legeplads/Sovebørn

Legeplads/Sovebørn

Legeplads/Sovebørn

••••••

••••••

••••••

••••••

••••••

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

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

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

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

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

Der arrangeres
forskellige planlagte
lege, bål eller andet på
legepladsen.

Der arrangeres
forskellige planlagte
lege, bål eller andet på
legepladsen.

Der arrangeres
forskellige planlagte
lege, bål eller andet på
legepladsen.

Der arrangeres
forskellige planlagte
lege , bål eller andet på
legepladsen.

Der arrangeres forskellige
planlagte lege, bål eller
andet på legepladsen.

14.00-14.30
14.30-15.30

15.30-Lukketid

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmad

••••••

••••••

••••••

••••••

••••••

Aktiviteter på stuen
eller på legepladsen i
opdelte grupper.

Aktiviteter på stuen
eller på legepladsen i
opdelte grupper.

Aktiviteter på stuen
eller på legepladsen i
opdelte grupper.

Aktiviteter på stuen
eller på legepladsen i
opdelte grupper.

Aktiviteter på stuen eller på
legepladsen i opdelte
grupper.

Børnene samles
sammen med de voksne
på en stue.

Børnene samles
sammen med de voksne
på en stue.

Børnene samles
sammen med de voksne
på en stue.

Børnene samles
sammen med de voksne
på en stue.

Børnene samles sammen
med de voksne på en stue.

