
Smittemodel til aktivitet/forløb 
 

Stue: Regnskoven  Dato: Maj/juni 2019 

Mål: 

Hvad vil vi gerne opnå? 

 

Vi ønsker at styrke børnenes sproglige udvikling. Samtidig vil vi 

have fokus på at børnene må blive mere frie og derved få flere 

legerelationer.  

 

Sammenhæng: 

Hvilken sammenhæng foregår forløbet/aktiviteten i? Hvilke 

læreplanstemaer er i spil? 

 

På stuen, hvor vi oplever nogle børn have sproglige udfordringer. 

Vi ser samtidig børn der er lidt tilbageholdende, som vi ønsker må 

blive mere frie.  

Sprog og kommunikation. Social udvikling. Alsidig personlig 

udvikling.  Krop, sanser og bevægelse.  

Inklusion: 

Hvordan sikrer vi udvikling for alle børn via sociale relationer og 

fællesskabet? 

Vi gør det til en fælles aktivitet til samling. Opmærksomhed på at 

støtte hvert barn ud fra znu.  

Tiltag: 

Hvilke handlinger skal I udføre for at nå målet? 

Rim og remser til samling. Faste legegrupper en gang om ugen. 

Obs på bordplan der understøtter legerelationerne. 

Bevægelse og dans. Stopdans. 

Tegn:  

Hvordan kan vi registrere om vi er på vej mod målet? 

Børnene siger de forskellige rim og remser. Børnene har lyst til at 

deltage i stopdans mm. Børnene er mere frie og tør at henvende sig 

til andre og gå med i legen. Børnene leger når de er i legegruppe, 

og har ikke brug for så meget voksenstøtte i legen. 

Evaluering: 

Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 

 

 

 

Børnene blev rigtig dygtige til de forskellige rim, de sagde dem 

selv og i samlet gruppe. Nogle børn blev mere frie og derved mere 

deltagende i legerelationerne på stuen. Legegrupperne fungerede 

godt og gav styrkede legerelationer. 

 

Høj grad X Middel    Lav grad 
 

 

 



Smittemodel til aktivitet/forløb 
 

Stue: Savannen, Regnskoven og Oasen Dato: August/september 2019 

Mål: 

Hvad vil vi gerne opnå? 

Vi vil gerne give børnene en fællesskabsoplevelse og styrke det 

samlede fællesskab i børnehaven, samt relationerne mellem de 

enkelte børn. At børnene må føle og opleve sig som en del af 

fællesskabet.  

Sammenhæng: 

Hvilken sammenhæng foregår forløbet/aktiviteten i? Hvilke 

læreplanstemaer er i spil? 

 

Sommerprojekt, som et led i vores arbejde med kultur, æstetik og 

fællesskab.  

Derudover sprog og kommunikation. Social udvikling. Personlig 

udvikling. Natur og naturfænomener.  

Inklusion: 

Hvordan sikrer vi udvikling for alle børn via sociale relationer og 

fællesskabet? 

Børnene inddeles i mindre grupper, og grupperne dannes ud fra det 

vi vurderer, er det bedste for børnene. Støttepædagogerne deltager i 

grupperne.  

Tiltag: 

Hvilke handlinger skal I udføre for at nå målet? 

Sommerprojekt med fælles oplevelser. Vi tilrettelægger de 

forskellige lege og aktiviteter så de indbyder til fællesskab og 

styrker de sociale relationer mellem børnene. 

Vi har fællessamling 9.30 i fællesrummet. Vi synger vores 

sommerfestsang. Vi laver lege, som indebærer bevægelse og det at 

være i fysisk kontakt med hinanden. Vi skal lave fingeraftryk, som 

påvirker sanserne med maling på fingrene. Vi laver aktiviteter i 

naturen, hvor de skal indsamle blade, sten, pinde mm. 

Tegn:  

Hvordan kan vi registrere om vi er på vej mod målet? 

At børnene leger med hinanden, og henvender sig til hinanden. At 

de søger hinanden udover tiden hvor de er inddelt i grupperne.  

Evaluering: 

Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 

 

Det var et godt sommerprojekt, og børnenes relationer blev styrket 

indbyrdes i grupperne.  

Forløbet blev af personalet oplevet mest positivt blandt dem der 

havde de ældste børn, da det var en udfordring at stå med en 

gruppe små børn alene, hvor der skulle hjælpes mere i garderoben, 

skiftes bleer mm. 

Høj grad  Middel  X  Lav grad 
 

 


