
Dagsrytmen i Dragebakkens Private Børnehave 

Kl. 6:30 - 8:00  2 medarbejdere åbner børnehaven. 
Børnene modtages på Troldestuen, hvor 
én medarbejder hjælper med at sige 
farvel, modtager beskeder, telefon 
opkald og krydser børnene af. Når der 
ikke er modtagelse af børn, tjekkes der 
op på depotet på badeværelse, og sæAer 
en vask over. 

Anden medarbejder sørger for stuen 
gøres indbydende, så børnene kan være 
med Cl at bestemme hvilke 
læringsmiljøer der skal igangsæAes.  
Det legetøj der må leges med denne dag 
findes frem. Se ugedagene på kasserne. 

De børn der har morgenmad med spiser 
deAe på stuen.

Kl. 7:30-8:00 Børnene i blå gruppe går på cafe ‘stuen 
med en voksen. 
Børnene hjælper med at stole ned, finder 
legesager frem og gør stuen klar Cl 
dagen. Der kan leges med Puslespil, 
bøger og barbiedukker, bogstaver og tal. 

Kl. 8:00 Personalet posiConerer sig i grøn, rød og 
blå gruppe og går hver Cl sit. X Der er 
børne iniCerede lege indCl alle børn er 
modtaget senest kl. 9:00 



Kl. 9:00-9:30 Samlingerne holdes i de tre 
aldersopdelte grupper. Her planlægges 
dagen i børnehøjde understøAet af 
forskellige pædagogiske værktøjer som fx 
piktogrammer og ”talepinde”. For derved 
at gøre dagens akCviteter synlige, så 
børnene ved hvad de skal, de næste par 
Cmer. 
I samlingen arbejdes der med en eller 
flere sange, sanglege eller rim & remser, 
alt aUængig af børnenes dagsform og 
det øvrige dags indhold. 
Ved valg af sang/rim mv. sikrer vi 
genkendelighed og underbygning af 
sproglig udvikling. 

På turdagene eXer samling, samles den 
gruppe som skal ud af huset den dag 
med hver sin lille rygsæk samt 
madpakker og drikkedunke. 

 

Kl. 9:30-10:45 Dagens voksenstyrede akCviteter 
begynder med udgangspunkt i 
læreplanstemaerne og dagens 
fokuspunkter.(Temaer) 
På de enkelte stuer skal det fremgå 
tydeligt via piktogrammer, hvad dagens 
akCviteter er og hvilke læreplanstemaer 
der er i spil, så I som personalet kan få 
dem ind under huden. 



Kl. 10:45-11:00 Børnene opfordres Cl toiletbesøg og der 
skal vaskes hænder inden frokost. 
Blebørn skiXes. 
Børnene inddrages i de daglige prakCske 
gøremål, hvor de dækker rulleborde, 
henter madkasser og drikkedunke som 
deles ud. 
De børn som dækker bord, siger også 
værsgo, når der er ro på gruppen. 
Når vejret Cllader det spises der ude, 
ellers på stuerne og i skuret.

Kl. 11:00-11:30 Der spises madpakker samCdig med der 
småsnakkes ved målCdet fx omkring 
maden, og hvad skal man lave eXer 
spisning, mm.

Kl. 11:30-12.00 I grøn gruppe puAes sovebørn. De øvrige 
børn  guides med påklædning og går på 
legepladsen med den voksen der er mødt 
senest ind. Stuerne ordnes, der sendes 
SMS Cl forældrene,(eventuelt i pausen) 
vasketøj sæAes over.  
Blå gruppe ordner egen stue, sørger for 
kaffe Cl pausen og tømmer 
opvaskemaskinen. Børnene klæder sig 
selv på med lidt hjælp guidning eXer 
behov. Rød gruppe sørger for oprydning i 
Valhalla. 
Hver gruppe sæAer egne Cng i 
opvaskemaskinen.



Kl. 12:00-13:45 Børnene leger på legepladsen, hvor der 
er børneiniCeret leg. X 
 Grøn benyAer legepladsen ved 
sandkassen. 
Blå og Rød er ved tårnet og gyngerne, 
hvor de er fælles indCl eXermiddags 
-maden. 
Hvis muligt er der pædagogisk akCvitet fx 
musik/sang og dans. Vi har også andre 
opgaver såsom at tjekke sovebørn, 
hjælpe med toiletbesøg mm. Personale 
fra rød og blå kan Clkaldes ved behov, 
under grøn gruppes pauser. 
 X Når der er børne iniCeret leg, vil den 
voksende være pædagogisk 
observerende, støAende og guidende Cl 
at hjælpe børnene ind i 
børnefællesskabet. 
Personalet holder pause på skiX frem Cl 
kl. 13.00

. 

Kl. 13:45-14.00 Børnene begynder så småt at gå på 
toileAet og vasker hænder inden 
eXermiddagsmad. 
2 børn fra både rød og blå hjælper med 
klargøring af rulleborde og madpakker.

Kl. 14:00 Der spises eXermiddagsmad. 
Sovebørnene tages op, bliver skiXet og 
spiser dereXer mad sammen med de 
øvrige børn i gruppen. Der er 
eXermiddagsmad i grupperne med 
voksenstyret akCvitet, som fx musik, 
historie og lege i de to store grupper. 
I den yngste gruppe trænes og øves det, 
at sidde og spise sammen, være rolige, 
sidde på sin egen plads, socialt samvær 
og selvhjulpenhed når der fx skal åbnes 
for madpakken. 



Kl. 14:30-15.30 Leg og almindelig oprydning i rød og blå 
gruppe. BleskiX i grøn gruppe. Den sidste 
der går hjem i grøn gruppe tømmer 
blespanden. 

Ved aUentning snakkes med forældre 
omkring barnets dag og vigCge beskeder.

Kl. 15.30-16.30 De sidste børn samles på legepladsen 
ved grøn gruppes stue inden de hentes.  
Alt eXer vejret leges der inde eller ude. 
Der er to voksne Clbage, som sammen 
med de resterende børn tjekker op på 
legepladsen og får de sidste Cng ryddet 
op. 
Der hygges og leges indCl de sidste børn 
bliver hentet.


