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Vi planlægger ud fra
SMTTE modellen 

• Modellen skal opfattes som et dynamisk
redskab, hvor man kan springe frem og tilbage
mellem de fem elementer…

Vi planlægger ud fra 
SMITTE modellen

• Modellen skal opfattes som et dynamisk red-
skab, hvor man kan springe frem og tilbage 
mellem de fem elementer…

Tegn
(Sanseindtryk – på hvilke måder 
skal vi kunne ’se’, at vi er på vej mod 
målet)

Mål
(Hvad vil vi gerne opnå)

Tiltag
(Handlinger)

Evaluering
(Registrering/vurdering)

Sammenhæng
(Baggrund, forudsætninger)

Sammenhæng

• Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Derfor er det vigtigt at
gøre sig klart, hvilket udgangspunkt og baggrund, vi sætter mål for. Hvad er vilkårene
og behovet?

Mål

• Mål er en konkretisering af, hvad vil vi gerne opnå. Hvad vil vi gerne have ud af den
pædagogiske indsats? Hvis det skal være muligt at arbejde med sine mål, er det vigtigt,
at de er konkrete og realistiske, dvs. matcher de muligheder, man har i dagligdagen.

Tegn

• Tegn er en definition af, hvad man skal holde øje med for at se, at man nærmer sig
målet. Tegn kan også kaldes succeskriterier og en beskrivelse af de sanseindtryk, man
vil møde i hverdagen: Hvad er det vi skal registrere på vej mod målet? Tegn kan derfor
defineres som indikatorer på en ønsket udvikling, og disse indikatorer skal kunne
registreres og iagttages i praksis. Tegn kobler nemlig værdi-niveauet sammen med
handle-niveauet ved at omsætte mål til noget, der kan ses i praksis. Men det er kun,
hvis vi gør det, vi siger, vi gør! Det er vigtigt at være meget konkret, når man definerer
sine tegn. Hvis de er for overordnede, bliver det svært at vide, hvad det er, man skal
kigge efter i praksis og efterfølgende evaluere på. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens
tegn er konkrete nok, kan man ved ethvert tegn stille spørgsmålet ”på hvilken
måde…”.

Tiltag

• Tiltag er en beskrivelse af, hvad man vil ”sætte i gang” for at nå sine mål. Altså en
konkretisering af, hvad man vil gøre for at nå sine mål. Og en beskrivelse af, hvad det 
kræver af personalet for at vi får det ud af den pædagogiske indsats som var målet.

Evaluering

• Evaluering kan dække over mange forskellige vurderingsmetoder, der kan støtte os i at 
beskrive og reflektere over den udvikling vi har valgt at have fokus på. Evaluering er en
del af udviklingsprocessen, og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op 
på sin praksis.



Sammenhæng

• Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Derfor er det vigtigt at
gøre sig klart, hvilket udgangspunkt og baggrund, vi sætter mål for. Hvad er vilkårene
og behovet?

Mål

• Mål er en konkretisering af, hvad vil vi gerne opnå. Hvad vil vi gerne have ud af den
pædagogiske indsats? Hvis det skal være muligt at arbejde med sine mål, er det vigtigt,
at de er konkrete og realistiske, dvs. matcher de muligheder, man har i dagligdagen.

Tegn

• Tegn er en definition af, hvad man skal holde øje med for at se, at man nærmer sig
målet. Tegn kan også kaldes succeskriterier og en beskrivelse af de sanseindtryk, man
vil møde i hverdagen: Hvad er det vi skal registrere på vej mod målet? Tegn kan derfor
defineres som indikatorer på en ønsket udvikling, og disse indikatorer skal kunne
registreres og iagttages i praksis. Tegn kobler nemlig værdi-niveauet sammen med
handle-niveauet ved at omsætte mål til noget, der kan ses i praksis. Men det er kun,
hvis vi gør det, vi siger, vi gør! Det er vigtigt at være meget konkret, når man definerer
sine tegn. Hvis de er for overordnede, bliver det svært at vide, hvad det er, man skal
kigge efter i praksis og efterfølgende evaluere på. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens
tegn er konkrete nok, kan man ved ethvert tegn stille spørgsmålet ”på hvilken
måde…”.

Tiltag

• Tiltag er en beskrivelse af, hvad man vil ”sætte i gang” for at nå sine mål. Altså en
konkretisering af, hvad man vil gøre for at nå sine mål. Og en beskrivelse af, hvad det 
kræver af personalet for at vi får det ud af den pædagogiske indsats som var målet.

Evaluering

• Evaluering kan dække over mange forskellige vurderingsmetoder, der kan støtte os i at 
beskrive og reflektere over den udvikling vi har valgt at have fokus på. Evaluering er en
del af udviklingsprocessen, og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op 
på sin praksis.

Sammenhæng
Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Derfor er det vigtigt at gøre sig 
klart, hvilket udgangspunkt og baggrund, vi sætter mål for. Hvad er vilkårene og behovet?

Mål
Mål er en konkretisering af, hvad vil vi gerne opnå. Hvad vil vi gerne have ud af den pædago-
giske indsats? Hvis det skal være muligt at arbejde med sine mål, er det vigtigt, at de er kon-
krete og realistiske, dvs. matcher de muligheder, man har i dagligdagen.

Tegn
Tegn er en definition af, hvad man skal holde øje med for at se, at man nærmer sig målet. 
Tegn kan også kaldes succeskriterier og en beskrivelse af de sanseindtryk, man vil møde i 
hverdagen: Hvad er det vi skal registrere på vej mod målet? Tegn kan derfor defineres som 
indikatorer på en ønsket udvikling, og disse indikatorer skal kunne registreres og iagttages 
i praksis. Tegn kobler nemlig værdi-niveauet sammen med handle-niveauet ved at omsæt-
te mål til noget, der kan ses i praksis. Men det er kun, hvis vi gør det, vi siger, vi gør! Det er 
vigtigt at være meget konkret, når man definerer sine tegn. Hvis de er for overordnede, bli-
ver det svært at vide, hvad det er, man skal kigge efter i praksis og efterfølgende evaluere 
på. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens tegn er konkrete nok, kan man ved ethvert tegn stille 
spørgsmålet ”på hvilken måde…”. 

Tiltag
Tiltag er en beskrivelse af, hvad man vil ”sætte i gang” for at nå sine mål. Altså en konkretise-
ring af, hvad man vil gøre for at nå sine mål. Og en beskrivelse af, hvad det kræver af perso-
nalet for at vi får det ud af den pædagogiske indsats som var målet.

Evaluering
Evaluering kan dække over mange forskellige vurderingsmetoder, der kan støtte os i at beskri-
ve og reflektere over den udvikling vi har valgt at have fokus på. Evaluering er en del af udvik-
lingsprocessen, og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis.



VINTEREN 2020
JJaannuuaarr

TEMA: KONSTRUKTIONSUGER MED FOKUS PÅ LEG PÅ TVÆRS AF ALDER OG KØN

SAMMENHÆNG

Leg er en livsbetingelse og en menneskeret. I legen opstår øjeblikke af total selvforglemmelse og dyb mening. Livet igennem har legen et dobbelt
potentiale. Den løser noget for os, og forløser noget i os. Gennem legen kommer vi i kontakt med hinanden og med vores egne værdier på tværs
af alder og køn.

Vi har valgt at styrke det sociale liv i Spiren via konstruktionslegen i denne måned. Denne form for leg giver børn mulighed for intellektuelt at 
bearbejde sine oplevelser og indtryk, løse problemer og give fantasien frit løb ved at konstruere.

I konstruktionslegen drejer det sig om meget synlige og aktive lege, hvor resultatet er et produkt, en model eller noget andet, man kan se og føle
på. Men der er også en femte proces i konstruktionslegen, nemlig den ikke-synlige og tilsyneladende passive tankeproces.

At tænke sig om er også en leg, hvorunder barnet gør sig en masse forestillinger om, hvordan det kan bygge eller forme noget bestemt. Egentlig er 
dette også en aktiv form for leg, selvom den ikke direkte kan registreres.

MÅL

Styrke lege på tværs af køn og alderstrin

TEGN

• Den gode leg opstår

• Børn på tværs af alder og køn går sammen om at lave et fælles projekt

• Nye relationer dannes

TILTAG

• Der findes en overskrift for byggeriet sammen med børnene

• De voksne indtager en understøttende rolle for legen

• De voksne indtager en observerende rolle

AKTIVITETER:

• Båldag fredag d.11.01.19

• Tur: Trelde fredag d. 25.01.19 (OBS! Ændrede arbejdstider)

TRADITIONER:

• Trelde-turen

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVENS VÆRDIER

• Fællesskab, tolerance, frihed, demokrati, respekt, ligeværd



VINTEREN 2019
JJaannuuaarr

TEMA: KONSTRUKTIONSUGER MED FOKUS PÅ LEG PÅ TVÆRS AF ALDER OG KØN

SAMMENHÆNG

Leg er en livsbetingelse og en menneskeret. I legen opstår øjeblikke af total selvforglemmelse og dyb mening. Livet igennem har legen et dobbelt
potentiale. Den løser noget for os, og forløser noget i os. Gennem legen kommer vi i kontakt med hinanden og med vores egne værdier på tværs
af alder og køn.

Vi har valgt at styrke det sociale liv i Spiren via konstruktionslegen i denne måned. Denne form for leg giver børn mulighed for intellektuelt at 
bearbejde sine oplevelser og indtryk, løse problemer og give fantasien frit løb ved at konstruere.

I konstruktionslegen drejer det sig om meget synlige og aktive lege, hvor resultatet er et produkt, en model eller noget andet, man kan se og føle
på. Men der er også en femte proces i konstruktionslegen, nemlig den ikke-synlige og tilsyneladende passive tankeproces.

At tænke sig om er også en leg, hvorunder barnet gør sig en masse forestillinger om, hvordan det kan bygge eller forme noget bestemt. Egentlig er 
dette også en aktiv form for leg, selvom den ikke direkte kan registreres.

MÅL

Styrke lege på tværs af køn og alderstrin

TEGN

• Den gode leg opstår

• Børn på tværs af alder og køn går sammen om at lave et fælles projekt

• Nye relationer dannes

TILTAG

• Der findes en overskrift for byggeriet sammen med børnene

• De voksne indtager en understøttende rolle for legen

• De voksne indtager en observerende rolle

AKTIVITETER:

• Båldag fredag d.11.01.19

• Tur: Trelde fredag d. 25.01.19 (OBS! Ændrede arbejdstider)

TRADITIONER:

• Trelde-turen

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVENS VÆRDIER

• Fællesskab, tolerance, frihed, demokrati, respekt, ligeværd

Tema: Konstruktionsuger med fokus på leg på tværs af alder og køn

Sammenhæng
Leg er en livsbetingelse og en menneskeret. I legen opstår øjeblikke af total selvforglemmelse 
og dyb mening. Livet igennem har legen et dobbelt potentiale. Den løser noget for os, og for-
løser noget i os. Gennem legen kommer vi i kontakt med hinanden og med vores egne værdier 
på tværs af alder og køn.
Vi har valgt at styrke det sociale liv i Spiren via konstruktionslegen i denne måned. Denne form 
for leg giver børn mulighed for intellektuelt at bearbejde sine oplevel ser og indtryk, løse pro-
blemer og give fantasien frit løb ved at konstruere.
I konstruktionslegen drejer det sig om meget synlige og aktive lege, hvor resultatet er et pro-
dukt, en model eller noget an det, man kan se og føle på. Men der er også en femte proces i 
konstruktionslegen, nemlig den ikke-synlige og tilsyneladende passive tankeproces.
At tænke sig om er også en leg, hvorunder barnet gør sig en masse forestillinger om, hvordan 
det kan bygge eller forme noget bestemt. Egentlig er dette også en aktiv form for leg, selvom 
den ikke direkte kan registreres. 

Mål
Styrke lege på tværs af køn og alderstrin

Tegn
Den gode leg opstår
Børn på tværs af alder og køn går sammen om at lave et fælles projekt
Nye relationer dannes 

Tiltag
Der findes en overskrift for byggeriet sammen med børnene
De voksne indtager en understøttende rolle for legen
De voksne indtager en observerende rolle

Aktiviteter
Båldag fredag d.10.01.20
Tur: Trelde fredag d. 24.01.20

Traditioner
Trelde-turen

Sct. Knuds Skole & Børnehavens værdier
Fællesskab, tolerance, frihed, demokrati, respekt, ligeværd



FFeebbrruuaarr

TEMA: VENSKABSUGER I UGE 8 OG 9

SAMMENHÆNG

Vi ved at pædagoger bidrager til og skaber rammer og vilkår for, at der skabes relationer og venskaber
mellem børn, selvom det er børnene selv, der udvikler den opmærksomhed, empati, sympati og
gensidige følelser, der skal til for at skabe og reproducere positive sociale relationer.

Børns relationer til andre børn spiller en stor rolle i deres hverdagsliv. At kunne knytte venskaber og
indgå i relationer har afgørende betydning – både for deres trivsel her og nu og for deres videre 
udvikling og læring. Og derfor er det altid et aktuelt emne her hos os i fritidslivet.

MÅL

At styrke det sociale liv i Spiren og hermed trivslen hos børnene

TEGN

• At børnene tager hinanden med i leg

• At børnene leger med andre end dem de plejer

TILTAG

• Børnemøder

• De voksne opfordrer til nye relationer

• ”Hemmelige venner”

• Samarbejdslege/teambuildingslege i gymnastiksalen

• Voksenobservationer i et lokale (nysgerrige på vilkårene for den frie leg og relationsdannelse i 
teaterrummet, eksempelvis)

AKTIVITETER:

• Båldag, fredag den 01.02.19

• Hviskedag, den 04.02.19

TRADITIONER:

• Hviskedag

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, tolerance, kærlighed, etik, omsorg, livsglæde, respekt, ligeværd, humor

Tema: Venskabsuger i uge 8 og 9

Sammenhæng
Vi ved, at pædagoger bidrager til og skaber rammer og vilkår for, at der skabes relationer 
og venskaber mellem børn, selvom det er børnene selv, der udvikler den opmærksomhed, 
empati, sympati og gensidige følelser, der skal til for at skabe og reproducere positive sociale 
relationer.
Børns relationer til andre børn spiller en stor rolle i deres hverdagsliv. At kunne knytte ven-
skaber og indgå i relationer har afgørende betydning – både for deres trivsel her og nu og 
for deres videre udvikling og læring. Og derfor er det altid et aktuelt emne her hos os i fri-
tidslivet.

Mål
At styrke det sociale liv i Spiren og hermed trivslen hos børnene

Tegn
At børnene tager hinanden med i leg
At børnene leger med andre, end dem de plejer 

Tiltag
Børnemøder
De voksne opfordrer til nye relationer
Samarbejdslege/teambuildingslege i gymnastiksalen
Voksenobservationer i et lokale (nysgerrige på vilkårene for den frie leg og relationsdannelse 
i teaterrummet, eksempelvis)

Aktiviteter
Båldag, mandag den 03.02.20
Hviskedag, fredag den 07.02.20
MGP/Playback show, 17.-28.02.20

Traditioner
Hviskedag

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Fællesskab, tolerance, kærlighed, etik, omsorg, livsglæde, respekt, ligeværd, humor



FORÅR



MMaarrttss

TEMA: BØRNENES REKORDBOG I UGE 12 OG 13

SAMMENHÆNG

Børn har meget forskellige styrker og de elsker og hader at konkurrere…

Det er en vanskelig øvelse at styre sine skuffede følelser efter nederlag. I virkeligheden er der heller ikke noget galt med at være vred, når bare det
ikke går ud over andre.

Selvfølgelig har de lov til at være skuffede og vrede, når de taber. Det ER jo sjovest at vinde. Det vigtige er, at barnet får kontrol over vreden og
oplever, at de selv kan tænde og slukke for følelsesknappen.

Så vi skal hjælpe dem rigtig godt på vej ved at lære det at tabe. For livet byder nu en gang ikke kun på medgang og sejr. Der VIL jo være en vinder
og en taber. Det er en del af livet. Så det handler om at lære børn at tabe - uden at tabe ansigt.

Børn må gerne være glade når de vinder, spurte rundt og juble højt. Følelsen er fantastisk, og det virker motiverende for at prøve igen.

Det er okay, at et barn er stille og forsigtig og ikke kaster sig med begejstring ud i alle konkurrencer. Det samme gælder jo for voksne. Men børn
skal helst ikke trække sig væk, hver gang en konkurrence dukker op, for så vil de få svært ved at indgå i fællesskabet med andre børn. Så opgaven
er i stedet at give et forsigtigt barn mere mod, så kommer det andet af sig selv.

MÅL
• At lære børnene om forskelligheder og styrker

• At konkurrere på en sund måde

TEGN
• Børnene engagerer sig i rekorderne

• Børnene bliver glade under aktiviteterne

• Konkurrencementaliteten bliver positiv og gør det rart at være med

TILTAG
• Forskellige aktiviteter som eks.

• Løb på tid

• Pyramide af plastikrus

• Tårn af terninger

• Stå på et ben

• Kiks eller skumfiduser i munden

• Og meget mere

AKTIVITETER:

• Båldag, fredag den 01.03.19

• Opdelt dag, den 08.03.19

TRADITIONER:

• Opdelt dag

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, demokrati, livsglæde, respekt og ligeværd

Tema: Børnenes rekordbog i uge 12 og 13

Sammenhæng
Børn har meget forskellige styrker og de elsker og hader at konkurrere…
Det er en vanskelig øvelse at styre sine skuffede følelser efter nederlag. I virkeligheden er 
der heller ikke noget galt med at være vred, når bare det ikke går ud over andre.
Selvfølgelig har de lov til at være skuffede og vrede, når de taber. Det ER jo sjovest at vinde. 
Det vigtige er, at barnet får kontrol over vreden og oplever, at de selv kan tænde og slukke 
for følelsesknappen.
Så vi skal hjælpe dem rigtig godt på vej ved at lære det at tabe. For livet byder nu en gang 
ikke kun på medgang og sejr. Der VIL jo være en vinder og en taber. Det er en del af livet. Så 
det handler om at lære børn at tabe – uden at tabe ansigt.
Børn må gerne være glade, når de vinder, spurte rundt og juble højt. Følelsen er fantastisk, 
og det virker motiverende for at prøve igen.
Det er okay, at et barn er stille og forsigtigt og ikke kaster sig med begejstring ud i alle konkur-
rencer. Det samme gælder jo for voksne. Men børn skal helst ikke trække sig væk, hver gang 
en konkurrence dukker op, for så vil de få svært ved at indgå i fællesskabet med andre børn. 
Så opgaven er i stedet at give et forsigtigt barn mere mod, så kommer det andet af sig selv.

Mål
At lære børnene om forskelligheder og styrker 
At konkurrere på en sund måde 

Tegn
Børnene engagerer sig i rekorderne
Børnene bliver glade under aktiviteterne
Konkurrencementaliteten bliver positiv og gør det rart at være med

Tiltag
Forskellige aktiviteter som f.eks.:
Løb på tid
Pyramide af plastikrus
Tårn af terninger
Stå på et ben
Kiks eller skumfiduser i munden

Aktiviteter
Båldag, fredag den 06.03.20
Opdelt dag, fredag den 13.03.20

Traditioner
Opdelt dag

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Fællesskab, demokrati, livsglæde, respekt og ligeværd

AApprriill

TEMA: SPORT (FYSISK BØRNEMILJØ) I UGE 15 OG 16

SAMMENHÆNG

Vi har fokus på at sikre et højt fysisk aktivitetsniveau for vores aldersgruppe. Denne gang vil
vi inspirere dem via eksterne instruktører

MÅL

Vi ønsker at præsentere vores børn for sportsgrene der er knap så traditionelle. Vise dem at
der er andre muligheder end fodbold og svømning og gymnastik.

TEGN
• Børnene har lyst til at deltage i aktiviteterne

• Børnene kopierer det, de har lært

• Børnene finder glæde i det fysiske

TILTAG

Eksterne instruktører indenfor:
• LB dans

• Judo

• Rugby

• Ballet

AKTIVITETER:

• Båldag, fredag den 17.04.20

TRADITIONER:

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Livsglæde, fællesskab, respekt, humor, frihed og tolerance



AApprriill

TEMA: SPORT (FYSISK BØRNEMILJØ) I UGE 15 OG 16

SAMMENHÆNG

Vi har fokus på at sikre et højt fysisk aktivitetsniveau for vores aldersgruppe. Denne gang vil
vi inspirere dem via eksterne instruktører

MÅL

Vi ønsker at præsentere vores børn for sportsgrene der er knap så traditionelle. Vise dem at
der er andre muligheder end fodbold og svømning og gymnastik.

TEGN
• Børnene har lyst til at deltage i aktiviteterne

• Børnene kopierer det, de har lært

• Børnene finder glæde i det fysiske

TILTAG

Eksterne instruktører indenfor:
• LB dans

• Judo

• Rugby

• Ballet

AKTIVITETER:

• Båldag, fredag den 17.04.20

TRADITIONER:

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Livsglæde, fællesskab, respekt, humor, frihed og tolerance

Tema: Sport (fysisk børnemiljø) i uge 16 og 17 

Sammenhæng
Vi har fokus på at sikre et højt fysisk aktivitetsniveau for vores aldersgruppe. Denne gang vil
vi inspirere dem via eksterne instruktører.

Mål
Vi ønsker at præsentere vores børn for sportsgrene, der er knap så traditionelle. Vise dem, 
at der er andre muligheder end fodbold, svømning og gymnastik.

Tegn
Børnene har lyst til at deltage i aktiviteterne
Børnene kopierer det, de har lært
Børnene finder glæde i det fysiske

Tiltag
Eksterne instruktører inden for:
LB dans
Judo
Rugby
Ballet

Aktiviteter
Båldag, fredag den 03.04.20
Sportsuger, uge 16 og 17 (13.04.20 - 24.04.20)

Traditioner

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Livsglæde, fællesskab, respekt, humor, frihed og tolerance



MMaajj

TEMA: DEN GODE HISTORIE I UGE 21

SAMMENHÆNG

Vores målgruppe er meget nysgerrige på livets mange facetter og kommer fra meget forskellige baggrunde. Det er små filosoffer. Børnene forsøger 
hele tiden at forstå og begribe verden. Vi skal tage børns undren alvorligt, da børns undren er udtryk for deres forsøg på at forstå og begribe
verden og dens mange komplekse sammenhænge. De udtrykker en grundlæggende nysgerrighed på livet, en motivation for at forstå.

Vi ved at der findes rigtig mange fantastiske og drabelige og romantiske religiøse fortællinger som vores børn finder spændende og som giver
anledning til at undre sig og skabe deres egne billeder og forståelse. Og derfor er det disse fortællinger vi tager udgangspunkt i denne måned

MÅL

At børnene får kendskab til forskellige religioner og arbejder med dem

TEGN

At børnene udviser nysgerrighed omkring historierne

TILTAG:

• Kor

• Oplæsning

• Tegneserieværksted

• Drama

• Stop Motion

AKTIVITETER

• Opdelt dag, den 10.05.19

• Båldag, den 13.05.19

• Tur til kastellet, den 16.05.19

TRADITIONER:

• Kastellet

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Tro, fællesskab, kærlighed, livsglæde og respekt

Tema: Brand og redning

Sammenhæng
Børn må gerne falde og slå sig. Det er en del af den naturlige udvikling, at man får lidt 
skrammer og blå mærker. Det er med til at lære børnene om kroppens begrænsninger. Ved 
at kende kroppens grænser, kan man forhåbentlig undgå alvorlige ulykker. Derfor er det også 
vigtigt at give børn gode vaner omkring brand og redning, som gør dem i stand til at stå på 
egne ben. Gennem Leg og læring, med fokus på brand og redning, kan vi sikre, at alle børn 
bliver gode til at passe på sig selv og hinanden. 

Mål
At give børnenes forståelse og kendskab til livredning, førstehjælp og brand. 

Tegn
Skaber nye lege, samtaler og udviser nysgerrighed omkring brand og redning. 

Tiltag
Brandøvelse 
Førstehjælp
Tur på brandstation 

Aktiviteter
Tur til Kastellet: Torsdag den 07.05.20
Brand- og redningsuger: 20 og 21 (11.05.20 – 20.05.20) 

Traditioner
Kastellet

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Tro, fællesskab, kærlighed, livsglæde og respekt SOMMER



SOMMER



JJuunnii

TEMA: NATUR OG NATURFÆNOMENER (STRANDUGER) I UGE 23 OG 24

SAMMENHÆNG

Vores børn skal sikres oplevelser, udfordringer og erfaringer om og i naturen og dette skal ske igennem leg, eksperimenter og fordybelse, der
sættes ind i aktiviteter og forløb.

Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for
børns forståelse af deres omverden.

Børn tager større hensyn til hinanden, og der opstår færre konflikter, når der er plads nok. Under ophold i naturen har børn gode muligheder for at
udfordre sig selv og hinanden, samtidig med at de undgår at blive vurderet og stå til regnskab.

De voksne kan bidrage og være med til at berige børnenes naturoplevelser ved bl.a. at:

• Skabe trygge rammer med plads til fordybelse

• Selv være engageret og nysgerrig

• Lytte, samtale og fortælle

• Introducere nye lokaliteter, aktiviteter og fænomener

• Skabe rum til at bearbejde erfaringer gennem leg og kreativ udfoldelse.

MÅL

At børnene får større kendskab til stranden, hvad den kan bruges til og hvad den indeholder.

TEGN

• Børnene bliver optaget af at udforske stranden

• Børnene bruger og italesætter deres nye viden

TILTAG

• Planlagte aktiviteter hver 2.dag som:

• Krabbefangst

• Insekter i glas

• Sandslotsbygning

• Stjerneløb

• Male på sten

AKTIVITETER:

• Øster Strand i uge 23 og 24

• Grisefest, den 14.06.19

TRADITIONER:

• Stranduger

• Grisefest

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, tolerance, frihed, livsglæde, respekt, ligeværd og humor

Tema: Natur og naturfænomener (stranduger) i uge 23 og 24

Sammenhæng
Vores børn skal sikres oplevelser, udfordringer og erfaringer om og i naturen, og dette skal 
ske igennem leg, eksperimenter og fordybelse, der sættes ind i aktiviteter og forløb.
Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. 
Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden. 
Børn tager større hensyn til hinanden, og der opstår færre konflikter, når der er plads nok. 
Under ophold i naturen har børn gode muligheder for at udfordre sig selv og hinanden, sam-
tidig med at de undgår at blive vurderet og stå til regnskab.
De voksne kan bidrage og være med til at berige børnenes naturoplevelser ved bl.a. at:
Skabe trygge rammer med plads til fordybelse
Selv være engageret og nysgerrig
Lytte, samtale og fortælle
Introducere nye lokaliteter, aktiviteter og fænomener
Skabe rum til at bearbejde erfaringer gennem leg og kreativ udfoldelse.

Mål
At børnene får større kendskab til stranden, hvad den kan bruges til, og hvad den indeholder.

Tegn
Børnene bliver optaget af at udforske stranden
Børnene bruger og italesætter deres nye viden

Tiltag
Planlagte aktiviteter hver anden dag som:
Krabbefangst
Insekter i glas
Sandslotbygning
Stjerneløb
Male på sten

Aktiviteter
Stranduger i uge 23 og 24 (02.06.20 - 12.06.20)
Grisefest, fredag den 12.06.20

Traditioner
Stranduger
Grisefest

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Fællesskab, tolerance, frihed, livsglæde, respekt, ligeværd og humor

AAuugguusstt

TEMA: GADE-IDRÆT

– VIGTIGT AT DETTE EMNE PLANLÆGGES 100% FØR SOMMERFERIEN, DA DER KUN ER 14 DAGE I AUGUST OG VI STARTER LIGE EFTER AT ALLE ER
VENDT TILBAGE FRA FERIE.

SAMMENHÆNG:

Vi har fokus på at sikre et højt fysisk aktivitetsniveau for vores aldersgruppe. Denne gang vil vi inspirere dem via gade-idræt. Vi ser en styrke i at
disse oplevelser sker på tværs af alder og køn.

MÅL:

At vores børn tør udfordre/overskride egne grænser igennem gadeidrættens muligheder.

TEGN:

At børnene udfordrer sig selv og afprøver gadeidrætten 

TILTAG:

• Ture til Fredericia C, Gasværksgrunden og Ungdomshuset (i blandede aldersgrupper)

• Bygge ramper til løbehjul i sløjd.

AKTIVITETER:

• Tur/opdelt dag, den 20.08.19

• Vandkamp og båldag, fredag den 30.08.19

TRADITIONER:

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, frihed, livsglæde, respekt



AAuugguusstt

TEMA: GADE-IDRÆT

– VIGTIGT AT DETTE EMNE PLANLÆGGES 100% FØR SOMMERFERIEN, DA DER KUN ER 14 DAGE I AUGUST OG VI STARTER LIGE EFTER AT ALLE ER
VENDT TILBAGE FRA FERIE.

SAMMENHÆNG:

Vi har fokus på at sikre et højt fysisk aktivitetsniveau for vores aldersgruppe. Denne gang vil vi inspirere dem via gade-idræt. Vi ser en styrke i at
disse oplevelser sker på tværs af alder og køn.

MÅL:

At vores børn tør udfordre/overskride egne grænser igennem gadeidrættens muligheder.

TEGN:

At børnene udfordrer sig selv og afprøver gadeidrætten 

TILTAG:

• Ture til Fredericia C, Gasværksgrunden og Ungdomshuset (i blandede aldersgrupper)

• Bygge ramper til løbehjul i sløjd.

AKTIVITETER:

• Tur/opdelt dag, den 20.08.19

• Vandkamp og båldag, fredag den 30.08.19

TRADITIONER:

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, frihed, livsglæde, respekt

Tema: Gade-idræt i uge 34 og 35

Sammenhæng
Vi har fokus på at sikre et højt fysisk aktivitetsniveau for vores aldersgruppe. Denne gang vil 
vi inspirere dem via gade-idræt. Vi ser en styrke i at disse oplevelser sker på tværs af alder og 
køn.

Mål
At vores børn tør udfordre/overskride egne grænser igennem gadeidrættens muligheder.

Tegn
At børnene udfordrer sig selv og afprøver gadeidrætten 

Tiltag
Ture til Fredericia C, Gasværksgrunden og Ungdommens Hus (i blandede aldersgrupper)
Bygge ramper til løbehjul i sløjd.

Aktiviteter
Tur/opdelt dag, fredag den 28.08.20

Traditioner

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Fællesskab, frihed, livsglæde, respekt



EFTERÅR

SSeepptteemmbbeerr

TEMA: KREATIVE UGER

-EMNET BESLUTTES SENERE, DA VI ØNSKER AT TAGE UDGANGSPUNKT I ET AKTUELT EMNE/EMNEUGEN I SKOLEN ELLER
LIGN.

SAMMENHÆNG:

Vi ønsker at tilbyde kreative aktiviteter, hvor børnene udforsker deres skabende evner, med særligt fokus på ”Det kan jeg,
det vil jeg”.

SPECIALLÆGE I PSYKIATRI NIELS KJELDSEN-KRAGH siger det så rigtigt:

”At skabe er at tænke eller handle på en måde, som man ikke plejer. Man finder på noget nyt og vækker derved slumrende
sider af en selv til live. Alle mennesker er skabende, nogle lidt, andre meget.

Mennesker, der funderer deres liv på vedvarende kreative aktiviteter, befinder sig i en særegen position. De er en slags 
opdagelsesrejsende, der begiver sig ud i ukendt terræn for at finde vej til et bestemmelsessted. Der er uventede
forhindringer undervejs. March på stedet og stunder med håbløshed. Lykkes projektet, oplever de stor befrielse. De har
realiseret noget af sig selv i den løste opgave. De har magtet at skabe noget nyt og utraditionelt, hvilket er med til at give
dem en følelse af styrke og selvtillid. Intet er så selvbekræftende som at lykkes med et stykke arbejde, som har været
baseret på ens egen opfindsomhed.”

MÅL:

• At arbejde med forskellige materialer.

• At de får lavet et kunstværk, som ender ud med fernisering og udstilling.

TEGN:

At børnene udforsker de materialer, der er stillet til rådighed, og tør bruge deres evner og overskrider deres kreative
grænser.

TILTAG:

• Værksteder med materialer der understøtter en udforskende kreativitet

• Værksteder med materialer der skaber rum for kreative aktiviteter der styrker ”Det kan jeg, det vil jeg”.

• Forældre inviteres til fernisering.

AKTIVITETER:

• Opdelt dag, den 03.09.19

• Tur til Fuglsang Skov, den XX.09.19

• Fernisering og båldag, den 27.09.19

TRADITIONER:

• Tur til Fuglsang Skov

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVENS VÆRDIER

• Fællesskab, frihed, kærlighed, respekt, ligeværd, livsglæde og omsorg



EFTERÅR

SSeepptteemmbbeerr

TEMA: KREATIVE UGER

-EMNET BESLUTTES SENERE, DA VI ØNSKER AT TAGE UDGANGSPUNKT I ET AKTUELT EMNE/EMNEUGEN I SKOLEN ELLER
LIGN.

SAMMENHÆNG:

Vi ønsker at tilbyde kreative aktiviteter, hvor børnene udforsker deres skabende evner, med særligt fokus på ”Det kan jeg,
det vil jeg”.

SPECIALLÆGE I PSYKIATRI NIELS KJELDSEN-KRAGH siger det så rigtigt:

”At skabe er at tænke eller handle på en måde, som man ikke plejer. Man finder på noget nyt og vækker derved slumrende
sider af en selv til live. Alle mennesker er skabende, nogle lidt, andre meget.

Mennesker, der funderer deres liv på vedvarende kreative aktiviteter, befinder sig i en særegen position. De er en slags 
opdagelsesrejsende, der begiver sig ud i ukendt terræn for at finde vej til et bestemmelsessted. Der er uventede
forhindringer undervejs. March på stedet og stunder med håbløshed. Lykkes projektet, oplever de stor befrielse. De har
realiseret noget af sig selv i den løste opgave. De har magtet at skabe noget nyt og utraditionelt, hvilket er med til at give
dem en følelse af styrke og selvtillid. Intet er så selvbekræftende som at lykkes med et stykke arbejde, som har været
baseret på ens egen opfindsomhed.”

MÅL:

• At arbejde med forskellige materialer.

• At de får lavet et kunstværk, som ender ud med fernisering og udstilling.

TEGN:

At børnene udforsker de materialer, der er stillet til rådighed, og tør bruge deres evner og overskrider deres kreative 
grænser.

TILTAG:

• Værksteder med materialer der understøtter en udforskende kreativitet

• Værksteder med materialer der skaber rum for kreative aktiviteter der styrker ”Det kan jeg, det vil jeg”.

• Forældre inviteres til fernisering.

AKTIVITETER:

• Opdelt dag, den 03.09.19

• Tur til Fuglsang Skov, den XX.09.19

• Fernisering og båldag, den 27.09.19

TRADITIONER:

• Tur til Fuglsang Skov

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVENS VÆRDIER

• Fællesskab, frihed, kærlighed, respekt, ligeværd, livsglæde og omsorg

Tema: kreative uger
-Emnet besluttes senere, da vi ønsker at tage udgangspunkt i et aktuelt emne/emneugen i
skolen eller lign.

Sammenhæng
Vi ønsker at tilbyde kreative aktiviteter, hvor børnene udforsker deres skabende evner, med 
særligt fokus på ”Det kan jeg, det vil jeg”.
Speciallæge i psykiatri Niels Kjeldsen-Kragh siger det så rigtigt:
”At skabe er at tænke eller handle på en måde, som man ikke plejer. Man finder på noget nyt 
og vækker derved slumrende sider af en selv til live. Alle mennesker er skabende, nogle lidt, 
andre meget. Mennesker, der funderer deres liv på vedvarende kreative aktiviteter, befinder 
sig i en særegen position. De er en slags opdagelsesrejsende, der begiver sig ud i ukendt ter-
ræn for at finde vej til et bestemmelsessted. Der er uventede forhindringer undervejs. March 
på stedet og stunder med håbløshed. Lykkes projektet, oplever de stor befrielse. De har rea-
liseret noget af sig selv i den løste opgave. De har magtet at skabe noget nyt og utraditionelt, 
hvilket er med til at give dem en følelse af styrke og selvtillid. Intet er så selvbekræftende som 
at lykkes med et stykke arbejde, som har været baseret på ens egen opfindsomhed.” 

Mål
At arbejde med forskellige materialer.
At de får lavet et kunstværk, som ender ud med fernisering og udstilling. 

Tegn
At børnene udforsker de materialer, der er stillet til rådighed, og tør bruge deres evner og 
overskrider deres kreative grænser.

Tiltag
Værksteder med materialer, der understøtter en udforskende kreativitet
Værksteder med materialer, der skaber rum for kreative aktiviteter, som styrker ”Det kan jeg, 
det vil jeg”. 
Forældre inviteres til fernisering.

Aktiviteter
Opdelt dag: Fredag den 04.09.20
Tur til Fuglsang: den xx.09.20
Fernisering: Fredag den 25.09.20
Båldag: Onsdag den 30.09.20

Traditioner
Tur til Fuglsang Skov

Sct. Knuds Skole & Børnehavens værdier
Fællesskab, frihed, kærlighed, respekt, ligeværd, livsglæde og omsorg



OOkkttoobbeerr

TEMA: EVENTYRUGER I UGE 40 0G 41

SAMMENHÆNG:

Hvert år har vi emnet eventyr, da vi ved at fantasien er evnen til at bearbejde, omforme og overskride virkeligheden for herigennem at skabe nye
billeder, sansninger, indtryk og drømme. Fantasien udvikler evnen til kreativitet og abstrakt tænkning. Denne gang tager vi udgangspunkt i Walt
Disneys version af Alice i Eventyrland

MÅL:

• At børnene får kendskab til Walt Disney

• At børnene arbejder med Alice i Eventyrland (Walt Disneys version)

TEGN:

At børnene oplever og fordyber sig i et andet univers.

TILTAG:

• Der etableres forskellige værksteder med mulighed for at arbejde med eventyret ved hjælp af udtryksformer som eks.:

• Dukketeater

• Høre og/eller læse eventyret

• Videredigte på eventyret

• Lege eventyret

• Stop Motion

AKTIVITETER

• Omvendt-dag, den 01.10.19

• Eventyrtur til biblioteket, den 08.10.19

• Udedag, den 25.10.19

• Halloween-fest, den 31.10.19

TRADITIONER:

• Omvendt-dag

• Halloween-fest

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, frihed og humor

Tema: Eventyruger i uge 43 og 44

Sammenhæng
Hvert år har vi emnet eventyr, da vi ved at fantasien er evnen til at bearbejde, omforme og 
overskride virkeligheden for herigennem at skabe nye billeder, sansninger, indtryk og drøm-
me. Fantasien udvikler evnen til kreativitet og abstrakt tænkning. Denne gang tager vi ud-
gangspunkt i Walt Disneys version af Alice i Eventyrland

Mål
At børnene får kendskab til Walt Disney.
At børnene arbejder med Alice i Eventyrland (Walt Disneys version).

Tegn
At børnene oplever og fordyber sig i et andet univers.

Tiltag
Der etableres forskellige værksteder med mulighed for at arbejde med eventyret ved hjælp 
af udtryksformer som f.eks.:
Dukketeater
Høre og/eller læse eventyret
Videredigte på eventyret
Lege eventyret
Stop Motion

Aktiviteter
Omvendt dag, fredag den 02.10.20
Eventyruger, uge 43 og 44 (19.10.20 – 30.10.20) 
Halloweenfest

Traditioner
Omvendt-dag
Halloween-fest

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Fællesskab, frihed og humor

NNoovveemmbbeerr

NOVEMBER: DRAMA JULESKUESPIL.

SAMMENHÆNG:

Traditionen tro fremfører en gruppe SFO-børn et juleskuespil for deres forældre og de øvrige børn i Spiren.

Vi har fokus på drama, da det er børnenes mulighed for kropsligt, sprogligt og kunstnerisk at udtrykke tanker, følelser og erfaringer, og derigennem
forholde sig til sig selv og omverdenen.

Drama giver mulighed for at udvikle identitetsopfattelsen – at sætte sig selv på og i spil. Drama og teater er således en udtryks- og
erkendelsesform, hvor der skabes syntese mellem intellekt, krop, følelse og skabende virksomhed. I arbejdet med drama får børn en forståelse af
at blive set og hørt i et fællesskab. Det at kunne tage plads og give plads er essensen af læringen. At arbejde med drama har ikke til formål at
uddanne små skuespillere, men at udvikle børn, der har tillid til egne muligheder.

MÅL:

At børnene oplever at optræde for et publikum

TEGN:

Børnene deltager kontinuerligt i juleskuespillet og øver sig på replikker og skaber kulisser.

TILTAG:

• Vi finder et juleskuespil som er aldersvarende (MC)

• Laver kostumer og kulisser med børnene

• Viser skuespillet for et publikum

AKTIVITETER:

• Opdelt dag, den 05.11.19

• Båldag, fredag den 15.11.19

• Øver juleskuespil fra den 18.11.19

• Værksteder fra den 26.11.19 i kælder og sløjd

TRADITIONER:

• Juleskuespil

• Juleværksteder

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, tro, etik, humor, respekt, livsglæde



NNoovveemmbbeerr

NOVEMBER: DRAMA JULESKUESPIL.

SAMMENHÆNG:

Traditionen tro fremfører en gruppe SFO-børn et juleskuespil for deres forældre og de øvrige børn i Spiren.

Vi har fokus på drama, da det er børnenes mulighed for kropsligt, sprogligt og kunstnerisk at udtrykke tanker, følelser og erfaringer, og derigennem
forholde sig til sig selv og omverdenen.

Drama giver mulighed for at udvikle identitetsopfattelsen – at sætte sig selv på og i spil. Drama og teater er således en udtryks- og
erkendelsesform, hvor der skabes syntese mellem intellekt, krop, følelse og skabende virksomhed. I arbejdet med drama får børn en forståelse af
at blive set og hørt i et fællesskab. Det at kunne tage plads og give plads er essensen af læringen. At arbejde med drama har ikke til formål at
uddanne små skuespillere, men at udvikle børn, der har tillid til egne muligheder.

MÅL:

At børnene oplever at optræde for et publikum

TEGN:

Børnene deltager kontinuerligt i juleskuespillet og øver sig på replikker og skaber kulisser.

TILTAG:

• Vi finder et juleskuespil som er aldersvarende (MC)

• Laver kostumer og kulisser med børnene

• Viser skuespillet for et publikum

AKTIVITETER:

• Opdelt dag, den 05.11.19

• Båldag, fredag den 15.11.19

• Øver juleskuespil fra den 18.11.19

• Værksteder fra den 26.11.19 i kælder og sløjd

TRADITIONER:

• Juleskuespil

• Juleværksteder

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, tro, etik, humor, respekt, livsglæde

Tema: Drama juleskuespil

Sammenhæng
Traditionen tro fremfører en gruppe SFO-børn et juleskuespil for deres forældre og de øvrige 
børn i Spiren.
Vi har fokus på drama, da det er børnenes mulighed for kropsligt, sprogligt og kunstnerisk at 
udtrykke tanker, følelser og erfaringer, og derigennem forholde sig til sig selv og omverdenen.
Drama giver mulighed for at udvikle identitetsopfattelsen – at sætte sig selv på og i spil. Dra-
ma og teater er således en udtryks- og erkendelsesform, hvor der skabes syntese mellem 
intellekt, krop, følelse og skabende virksomhed. I arbejdet med drama får børn en forståelse 
af at blive set og hørt i et fællesskab. Det at kunne tage plads og give plads er essensen af læ-
ringen. At arbejde med drama har ikke til formål at uddanne små skuespillere, men at udvikle 
børn, der har tillid til egne muligheder. 
 
Mål
At børnene oplever at optræde for et publikum.

Tegn
Børnene deltager kontinuerligt i juleskuespillet og øver sig på replikker og skaber kulisser.

Tiltag
Vi finder et juleskuespil som er aldersvarende (MC)
Laver kostumer og kulisser med børnene
Viser skuespillet for et publikum

Aktiviteter
Opdelt dag, fredag den 06.11.20
Båldag, fredag 13.11.20
Juleskuespil, mandag den 23.11.20 - 11.12.20
Juleværksteder, mandag 23.11.20 – 21.12.20

Traditioner
Juleskuespil
Juleværksteder

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Fællesskab, tro, etik, humor, respekt, livsglæde



VINTEREN 
2020 DDeecceemmbbeerr

TEMA:  JUL OG HYGGE

SAMMENHÆNG:

Vores børn deltager i rigtig mange aktiviteter både i familierne og i skole-delen i december, så vil gerne skabe eftermiddage i ro og hyggens og
kreativitetens tegn.

Julen er børnenes fest. Det er en tid fyldt med magi og spændt forventning. Det er en tid hvor hverdagens rutiner ændres med pakkekalendere,
julekalendere i TV, flotte og indbydende julemarkeder og mange andre fine tilbud. Og sådan skal det være, men derfor vil vi som fritidstilbud prøve
at bevare hverdagen og roen i denne tid. Vi vil en stemning af nærvær, ro og væren i lokaler med dejlig julemusik og kreative værksteder.

MÅL:

At børnene via kreativitet viser interesse for at lave julegaver/pynt i en rolig og hyggelig stemning.

TEGN:

At børnene opsøger de forskellige værksteder og falder til ro, mens de fordyber sig i de kreative sysler.

TILTAG:

• Sløjd

• Værksteder i kælderen

• Stille musik

AKTIVITETER:

• Juleskuespil, den 06.12.19

• Julebanko, den 10.12.19

• Julebio, den 17.12.19

• Risengrød med mandelgave, den 19.12.19

TRADITIONER:

• Juleskuespil

• Julebanko

• Juleværksteder

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, tro, livsglæde, kærlighed



DDeecceemmbbeerr

TEMA:  JUL OG HYGGE

SAMMENHÆNG:

Vores børn deltager i rigtig mange aktiviteter både i familierne og i skole-delen i december, så vil gerne skabe eftermiddage i ro og hyggens og
kreativitetens tegn.

Julen er børnenes fest. Det er en tid fyldt med magi og spændt forventning. Det er en tid hvor hverdagens rutiner ændres med pakkekalendere,
julekalendere i TV, flotte og indbydende julemarkeder og mange andre fine tilbud. Og sådan skal det være, men derfor vil vi som fritidstilbud prøve
at bevare hverdagen og roen i denne tid. Vi vil en stemning af nærvær, ro og væren i lokaler med dejlig julemusik og kreative værksteder.

MÅL:

At børnene via kreativitet viser interesse for at lave julegaver/pynt i en rolig og hyggelig stemning.

TEGN:

At børnene opsøger de forskellige værksteder og falder til ro, mens de fordyber sig i de kreative sysler.

TILTAG:

• Sløjd

• Værksteder i kælderen

• Stille musik

AKTIVITETER:

• Juleskuespil, den 06.12.19

• Julebanko, den 10.12.19

• Julebio, den 17.12.19

• Risengrød med mandelgave, den 19.12.19

TRADITIONER:

• Juleskuespil

• Julebanko

• Juleværksteder

SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES VÆRDIER

• Fællesskab, tro, livsglæde, kærlighed

Tema:  Jul og hygge

Sammenhæng
Vores børn deltager i rigtig mange aktiviteter både i familierne og i skole-delen i december, 
så vi vil gerne skabe eftermiddage i ro, hyggens og kreativitetens tegn.
Julen er børnenes fest. Det er en tid fyldt med magi og spændt forventning. Det er en tid, 
hvor hverdagens rutiner ændres med pakkekalendere, julekalendere i TV, flotte og indbyden-
de julemarkeder og mange andre fine tilbud. Og sådan skal det være, men derfor vil vi som 
fritidstilbud prøve at bevare hverdagen og roen i denne tid. Vi vil en stemning af nærvær, ro 
og væren i lokaler med dejlig julemusik og kreative værksteder.

Mål
At børnene via kreativitet viser interesse for at lave julegaver/pynt i en rolig og hyggelig 
stemning.

Tegn
At børnene opsøger de forskellige værksteder og falder til ro, mens de fordyber sig i de krea-
tive sysler.

Tiltag
Sløjd
Værksteder i kælderen
Stille musik

Aktiviteter
Juleskuespil, fredag den 11.12.20
Julebanko, den 17.12.20 – 18.12.20
Risengrød, tirsdag den 22.12.20 
Julebio, onsdag den 23.12.20

Traditioner
Juleskuespil
Julebanko
Juleværksteder

Sct. Knuds Skole & Børnehaves værdier
Fællesskab, tro, livsglæde, kærlighed



OPDELTE DAGE (dreng/pige-dag, aldersopdelt, osv.)

BÅLDAGE

OMVENDT DAG

HALLOWEEN-FEST

3. KLASSE-FEST

STRANDUGER PÅ ØSTER STRAND

TUR I KASTELLET

TUR I FUGLSANG SKOV

TUR TIL TRELDE NÆS

JULESKUESPIL

JULEBANKO

JULEVÆRKSTEDER

TRADITIONER




