Vejledning

Denne korte vejledning er for dig der ønsker at skabe
struktur og en stabil, sikker vej igennem planlægning
til modtagelse af nye børn fra børnehaven. Jeg har
flere omgange udgivet dette indhold til institutioner
der manglede viden og retning på hvordan de skulle
planlægge forløb og lave ugeskema. Undervejs har jeg
rettet til, erfaret mig og udarbejdet dette materiale.
Der laves en mappe pr. gruppe børn i har. Det betyder
at modtager i børn til at der dannes 3 grupper, laves
der 3 mapper. Mapperne skal indeholde præcis det
samme. Det skal være de samme aktiviteter og
ugeplaner. Dette sikre muligheden for at lade et barn
skifte gruppe undervejs, uden at det går glip af noget.
Det sikrer også at alt arbejdet kun skal laves en gang
og dernæst kopieres til øvrige mapper.
Samtidig er det overskueligt for jer at dele arbejdet
imellem jer under planlægningen. En står for
planlægning af krop og bevægelse, mens en anden
tager kommunikation og sprog.
Dette kan i trygt gøre fordi at ved hver vejledning skal
aktiviteten beskrives i detaljer, samt materialet lægges
ved. Så i kan hver især gennemføre dagens aktivitet,
også selvom du ikke har planlagt den.
Dette gør også, at står der en vikar der ikke kender til
planerne og den daglige rytme, så åbner de blot
mappen og læser hvad de skal hvornår og hvordan der.
Jeres mapper bliver jeres bibel og trofaste følges ven
igennem denne periode.

Mappens overskrifter

Mappens indhold bestemmer du
selvfølgelig selv rækkefølgen på.
Det er vigtigt at den indeholder
følgende:
Personalekalender
Dato for børnenes fødselsdage
Ugeplaner som forældrene får tilsendt
Aktivitetsplaner som personalet skal
bruge
Alt materiale som skal bruges ud fra
aktivitetsplanerne

Aktivitetsplanerne

Der er ingen aktivitetsplaner uden et fagligt fundament.
Fundamentet er de retningslinjer, kommunen sender ud til
jer. Eksemplet her er fra Høje Taastrup kommunes
pædagogiske lærerplan. De tager udgangspunkt i det fælles
pædagogiske grundlag og de 6 lærerplanstemaer. Dette
illustreres igennem blomsten her.

Aktivitetsplaner

Ugeplan

Aktivitetsplanerne udfyldes ud fra det pædagogiske
grundlag og de 6 lærerplanstemaer. Hvert tema får egen
farve og ugedag. Ugedagene vises i farverne i ugeplanerne
til forældrene.

ktivitetsplan vejledning

Øverst i aktivitetsplanen skrives vejledningen som både
indeholder temaets overskrift og overordnede emner der
skal tages udgangspunkt i, når aktiviteterne planlægges.

ksempel på udfyldelse af aktivitetsskema

emauge eller individuelle dage

Jeg anbefaler at dagene har hvert sit tema, således at der ikke
køres et tema med sit eget læreplansfokus den ene uge og nyt
tema med nyt læreplansfokus næste uge.
Dette fordi at ved temauger hvor der eksempelvis dykkes ned i
krop og bevægelse fra lærerplanen, vil de elever der er
fraværende, ikke komme igennem dette forløb og dermed mangle
det.
Ved at krop og bevægelse er hver mandag, vil alle børn komme
igennem dette fokus, også selvom at de er fraværende en enkelt
gang.
Samtidig er det forsat muligt at lave et tema over krop og
bevægelse som kører fast hver mandag.
Vil du meget gerne have temauger er det også muligt at lave et
tema for ugen, som udmønter sig ud fra ugedagens
lærerplanstema.
Eksempel på dette er:
Tema: cirkus uge
Mandag: krop og bevægelse: Fokus på fysikken bag linedanser
eller akrobatik
Tirsdag: Natur, udeliv og science: lærer vi om cirkusdyr/trylleri
Onsdag: Kommunikation og sprog: lærer vi om at kommunikere
på forskellige sprog, menneskesprog/dyresprog
Torsdag: Personlig alsidig udvikling: lærer vi om samarbejde og
medindflydelse for at skabe et cirkus
Fredag: Kultur/kreativitet: tegns børnene som et cirkusdyr eller
artist.

ksempel på begyndende ugeplan

Øvrige overvejelser

Nogle børn med særligt behov i skal tage højde for?
Allergier?
Hvordan skal den daglige rytme være?
Hvordan skal fødselsdage fejres?
Skal I på tur ud af huset?
Hvem sender info om jeres institution ud?
Hvem tager på børnehave besøg?
Hvornår har I personalemøder?
Hvornår skal I holde pause i løbet af dagen?
Hvordan ser jeres mødeskema ud i forhold til
ugeplanen?
Ansvarsfordeling af ugedagene, så aktiviteterne
gennemføres.
Er der særlige højtider der skal indtænkes, såsom
Sankt hans?
Skal der laves en kasse med særligt lejetøj til de
nye børn?
Hvor lægger i det materiale som ikke kan være i
mappen? eksempelvis bolde
Hvilken bogserie skal børnene have læst højt?
Hvordan er rammerne for frokost med børnene?
Skal der laves piktogrammer til morgensamlingen?
Skal der være særlige lege til opstarten, f.eks.
navnesange/lege
Hvilket børnesyn arbejder i ud fra?
Hvordan konfliktmægler i med børnene?
Hvordan motivere i børnene til at deltage?

