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Aktiviteter og læring i vuggestuen 

  

 

Vores vuggestuegrupper hedder Asgård og Midgård.   
Vi prioriterer samarbejdet mellem de to stuer højt i hverdagen. Vi har faste ugedage, 

hvor vi har aldersopdelte aktiviteter på tværs; for eksempel ture, musik/motorik eller 
kreative aktiviteter. Gevinsten er, at vi voksne får kendskab til børnene på den anden 
stue, og børnene bliver trygge ved alle voksne i vuggestuen. Samtidig får børnene 

kendskab til de andre børn i deres aldersgruppe. 
For os er der meget pædagogisk værdi og aktivitet i hverdagssituationer for eksempel 

i garderoben, på badeværelset og ved bordet. Her arbejder vi med sproget, ved at 
benævne det vi gør.  
  

Vi arbejder med sociale kompetencer ved for eksempel at opfordre børnene til at 
hjælpe hinanden og give plads til hinanden. 

  
Vi gør meget ud af børnenes selvhjulpenhed. De får lov til at gøre så meget som 
muligt selv og vi støtter og guider dem.  

 

• de hjælper med at dække borde ved spisning 

• de tager selv deres service hen på rullebordet efter spisning 

• de går ud  og lægger deres  hagesmæk i vasketøjskurven. 

 
Vi har børnetoiletter og øver tidligt at sidde på toilet efter deres lyst og motivation. 

Vi arbejder meget med motorik, både inde og ude. Det er nemlig vigtigt, at børnene 
får klarhed over, hvad de kan med deres krop, tør udfordre sig selv, og oplever 
glæden ved for eksempel selv at kunne få fat i en bog. 

 

• De kravler op på stole, pusleborde og op af stigen i krybben.  

• De øver sig i at smøre mad selv og hælde op i glasset. 

  

Sprogarbejdet er højt prioriteret.  
 

• vi samtaler med børnene, om de ting vi gør 

• vi synger meget – især fagtesange  

• vi læser bøger 

• vi rimer og remser. 
  

Vi er nogle gange på små gåture i området, på klapvognstur, på cykeltur med vores 

el- ladcykel og en gang imellem på togtur. 
Andre gange maler vi, læser, synger eller laver gymnastik. 

De mindste børn følger deres egen dagsrytme, sover ofte to gange og spiser på andre 
tidspunkter end de andre.  
Børn følger så vidt muligt deres egen søvnrytme i Valhalla.  

Vi vækker ikke børnene. 
  

Fødselsdagsfejring i vuggestuen 
I vuggestuetiden bliver barnets fødselsdag afholdt i Valhalla – hvordan, er meget op 
til jer forældre. Der er mulighed for at fejre barnet om formiddagen til frugt eller til 
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eftermiddagsmaden kl. 14. 
Det er op til jer forældre, om I vil medbringe noget spiseligt til børnene – dog skal det 

være for eksempel boller, frisk eller tørret frugt, popcorn etc. Vi henviser til vores 
sukkerpolitik på side 14. 
Vi synger fødselsdagssang og fejrer barnet. Vi har fødselsdagsduge, flag og 

fødselsdagstog.  
  

Af hensyn til vores planlægning er det vigtigt, at I kontakter en fra personalet, inden I 
hænger invitation op. 
  

Forældre er altid meget velkomne til at deltage i fejringen i Valhalla. 

  

  

 


