
KLAR- pædagogik   

KLAR-pædagogik står for Kvalitet, Læring, Aktiv familie og Ressourcesyn. 
 
 

KVALITET   LÆRING 
-Systematik  -Sprog/tal 
-Ledelse   -Sociale kompetencer 
-Evidens   -It 

   KLAR 
 

AKTIV FAMILIE  Ressourcesyn 
-Forældre   -Inklusion 
  inddragelse  -Fællesskab 
-Fysisk aktivitet  -Tidlig indsats 

 
 
I Kalundborg Asyl Børnehave, har vi udarbejdet et uge skema, til synliggørelse af KLAR-pædagogik og 
læringsmiljøer. Dette er med til at synliggøre det pædagogiske arbejde, og gøre hverdagen mere 
overskuelig for børnene.  
 
Alle stuerne har delt børnene op i grupper (aktivitets grupper) som har hver sin farve. Grupperne bliver 
hængt op på stuernes opslagstavler, så det er synligt, hvilke grupper børnene tilhører. 
Børnene har faste pladser ved bordene, når vi spiser, hvilket også er synliggjort ved hjælp af plancher i 
børnehøjde.  
Vi har udarbejdet piktogrammer, som skal synliggøre dagens forløb for børnene. 
 
Dagens legepladsaktiviteter vil blive hængt op på glasdøren.  



KLAR-pædagogik og læringsmiljø i ugeform.    

læreplanstemaer: NATUREN OG NATURFÆNOMENER   KROP OG BEVÆGELSE      SOCIALE KOMPETENCER 

 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING     KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER      SPROG 
 

Moduler Mandag            Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Kl.  
6.30-8.00 
 
 
 
 
 

Børnene modtages på 
Skovtroldestuen. 
Morgenmad mellem 6.30 – 
7.30 
Kl. 8.00 deles børnene i  

 (Skrubtudserne, 
Tanglopperne og   
Skovtroldene)  

Børnene modtages på 
Skovtroldestuen. 
Morgenmad mellem 
6.30 – 7.30 
Kl. 8.00 deles børnene 
i 3 grupper 
(Skrubtudserne, 
Tanglopperne og   
Skovtroldene)  

Børnene modtages på 
Skovtroldestue . 
Morgenmad mellem 
6.30 – 7.30 
Kl. 8.00 deles børnene i 
3
(Skrubtudserne, 
Tanglopperne og   

 Skovtroldene)
 

Børnene modtages på 
 

Morgenmad mellem 6.30 – 
7.30 
Kl. 8.00 deles børnene i  
3 grupper 

   
 

Børnene modtages på 
 

Morgenmad mellem 6.30 – 
7.30 
Kl. 8.00 deles børnene i  

   
 

Kl.  
8.00-9.00 
 
 
 
 
 

Børnene modtages, snak 
med forældrene. 
Morgenfrugt og rugbrød 
tilbydes mellem 8.00-8.30 
Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask.  
 
Aktiviteter med fokus på 
barnets selvstændige leg 
 

Børnene modtages, 
snak med forældrene. 
Morgenfrugt og 
rugbrød tilbydes 
mellem 8.00-8.30 
Alle børn: toiletbesøg 
og håndvask.  
 
Aktiviteter med fokus 
på barnets 
selvstændige leg 

Børnene modtages, 
snak med forældrene.  
 
Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask.  
 
Påklædning og 
klargøring til Skoven. 
 
Resten af 
børnegruppen: 
Aktiviteter med fokus på 
barnets selvstændige 
leg 

Børnene modtages, snak 
med forældrene. 
Morgenfrugt og rugbrød 
tilbydes mellem 8.00-8.30 
Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask. 
 
Aktiviteter med fokus på 
barnets selvstændige leg. 
 

Børnene modtages, snak 
med forældrene. 
Morgenfrugt og rugbrød 
tilbydes mellem 8.00-8.30 
Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask.  
 
Aktiviteter med fokus på 
barnets selvstændige leg 
 

Kl.  
9.00-9.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kl. 9.00 - 9.10 
Morgensamling 
Læringsgrupper 
-sang 
-sprog 
-sociale kompetencer 
-dato og ugedag m.m 
 
Alle børn: Toiletbesøg og 
håndvask 
 

 
 
Alle børn: Toiletbesøg 
og håndvask, derefter 
på legepladsen 

Ankomst til Skoven/Skole  
Formiddagsmåltid 
Læringsgrupper 
Skovbørnene deles i 
mindre grupper og 
orienteres om dagens 
program.  
 
 
 
 

Kl. 9.00 - 9.10 
Morgensamling 
Læringsgrupper 
-sang 
-sprog 
-sociale kompetencer 
-dato og ugedag m.m 
 
Alle børn: Toiletbesøg og 
håndvask  
 

Kl. 9.00 - 9.10 
Morgensamling 
Læringsgrupper 
-sang 
-sprog 
-sociale kompetencer 
-dato og ugedag m.m 
 
Alle børn: Toiletbesøg og 
håndvask 
 

3 grupper 
(Skrubtudserne, 
Tanglopperne og  
Skovtroldene)

(Skrubtudserne, 
Tanglopperne og  
Skovtroldene)

3 grupper 3 grupper 

Skovtroldestue . Skovtroldestue .



Kl. 9.10 - 9.25 
Hver stue har sprogarbejde 
med de børn der har brug 
for ekstra 
sprogstimulering. 
Der arbejdes med 
sprogkasser i små grupper. 
Resten af børnegruppen 
fortsætter samlingen med 
sprogkasser. 
 

Resten af 
børnegruppen: 
Læringsgrupper 
 
Morgensamling 
-sang 
-sprog 
-sociale kompetencer 
-dato og ugedag m.m  
 
Alle børn toiletbesøg og 
håndvask 

Kl. 9.10 - 9.25 
Hver stue har sprogarbejde 
med de børn der har brug 
for ekstra 
sprogstimulering. 
Der arbejdes med 
sprogkasser i små grupper. 
Resten af børnegruppen 
fortsætter samlingen med 
sprogkasser. 
 
 
 

Kl. 9.10 - 9.25 
Hver stue har sprogarbejde 
med de børn der har brug 
for ekstra 
sprogstimulering. 
Der arbejdes med 
sprogkasser i små grupper. 
Resten af børnegruppen 
fortsætter samlingen med 
sprogkasser. 
 

Kl.  
9.30-11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsgrupper med 
fokuseret sprogindsats  
med 3 grupper børn 
Læringsgrupper 
Børnene deles i mindre 
læringsgrupper. 
- Pædagogisk planlagte,  
  udendørs aktiviteter på  
  legepladsen og på  
  stuerne. 
*se stuernes månedsplan 
Dagens daglige rutiner 
benyttes som ramme om 
den daglige sprogindsats 

Børnene deles i mindre 
grupper.  
- Pædagogisk      
planlagte,  
udendørs aktiviteter,  
på legepladsen og på 
stuerne. 
*se stuernes 
månedsplan 
Dagens daglige rutiner 
benyttes som ramme 
om den daglige 
sprogindsats 

Børnene deles i mindre 
lærings grupper 
Pædagogisk planlagte,  
udendørs aktiviteter, på 
legpladsen, på stuerne 
og i skoven/ skolen 
*se stuernes 
månedsplan 
Dagens daglige rutiner 
benyttes som ramme 
om den daglige 
sprogindsats 

Børnene deles i mindre 
læringsgrupper. 
- Pædagogisk planlagte,  
  udendørs aktiviteter på  
  legepladsen og på  
  stuerne. 
*se stuernes månedsplan 
Dagens daglige rutiner 
benyttes som ramme om 
den daglige sprogindsats 

Børnene deles i mindre 
læringsgrupper. 
- Pædagogisk planlagte,  
  udendørs aktiviteter på  
  legepladsen og på  
  stuerne. 
*se stuernes månedsplan 
Dagens daglige rutiner 
benyttes som ramme om 
den daglige sprogindsats 

Kl. 
11.00-12.00 
 
 
 
 
 

Alle børn: Toiletbesøg og 
håndvask. 
 
Spisning af medbragt mad, 
i små lærings grupper.  
 
 

Alle børn: Toiletbesøg 
og håndvask. 
 
Spisning af medbragt 
mad, i små 
læringsgrupper.  
 

Alle børn: Toiletbesøg 
og håndvask. 
 
Spisning af medbragt 
mad, i små lærings 
grupper.  
 

Alle børn: Toiletbesøg og 
håndvask. 
 
Spisning af medbragt mad, 
i små læringsgrupper.  
 

Alle børn: Toiletbesøg og 
håndvask. 
 
Spisning af medbragt mad, 
i små læringsgrupper.  
 

Kl. 
12.00-12.30 
 
 
 
 
 

Toiletbesøg/håndvask 
Sovebørn: tager tøjet af  
Andre børn: tager tøjet på 
efter vejret. 
Vejledning af de voksne. 
 
Læringsgrupper 
 
 

Toiletbesøg/håndvask 
Sovebørn: tager tøjet 
af  
Andre børn: tager 
tøjet på efter vejret. 
Vejledning af de 
voksne. 
Læringsgrupper 

Toiletbesøg/håndvask 
Sovebørn: tager tøjet af 
Andre børn: tager tøjet 
på efter vejret. 
Vejledning af de voksne 
 
Skovbørnene: gåtur i 
nærområdet med 
trafiktræning. 

Toiletbesøg/håndvask 
Sovebørn: tager tøjet af  
Andre børn: tager tøjet på 
efter vejret. 
Vejledning af de voksne. 
Læringsgrupper 

Toiletbesøg/håndvask 
Sovebørn: tager tøjet af  
Andre børn: tager tøjet på 
efter vejret. 
Vejledning af de voksne. 
Læringsgrupper 



 Læringsgrupper 
Kl.  
12.30-13.45 
 
 
 
 
 

Sovetime. 
 
Udeleg , selvstændig leg 
 
Afvikling af de voksnes 
pause. 
 
 

Sovetime. 
 
Udeleg selvstændig leg 
 
 
Afvikling af de voksnes 
pause. 
 

Sovetime 
 
Udeleg/ skovbørn: 
trafiktræning 
Afvikling af de voksnes 
pause. 
 
 

Sovetime. 
 
Udeleg selvstændig leg 
 
 
Afvikling af de voksnes 
pause. 
 
 

Sovetime. 
 
Udeleg selvstændig leg 
 
 
Afvikling af de voksnes 
pause. 
 
 

Kl.  
13.45-14.30 
 
 
 
 
 

Sovebørn tages op. 
Børn ind fra legepladsen. 
Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask. 
 
Der serveres eftermiddags 
frugt med rugbrød.  
 
 
 

Sovebørn tages op. 
Børn ind fra 
legepladsen. 
Alle børn: toiletbesøg 
og håndvask. 
Der serveres 
eftermiddags frugt 
med rugbrød.  
 

Sovebørn tages op. 
Børn ind fra 
legepladsen. 
Alle børn: Toiletbesøg 
og håndvask. 
Der serveres 
eftermiddagsfrugt med 
rugbrød. 
Skovbørnene spiser 
medbragt frugt .  
 
 

Sovebørn tages op. 
Børn ind fra legepladsen. 
Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask. 
 
Der serveres eftermiddags 
frugt med rugbrød.  
 

Sovebørn tages op. 
Børn ind fra legepladsen. 
Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask. 
 
Der serveres eftermiddags 
frugt med rugbrød.  
 

Kl. 
14.30-15.30 
 
 
 
 
 
15.30-
17.00/18.00 

Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask 
 
Aktiviteter fortsætter ude 
eller inde. Selvstændig leg 
 
 
Stuerne samles . 
Dagen afsluttes med 
selvvalgte  aktiviteter. 
 
 
 

Alle børn: toiletbesøg 
og håndvask 
 
Aktiviteter fortsætter 
ude eller inde 
Selvstændig leg  
 
 
Stuerne samles . 
Dagen afsluttes med 
selvvalgte  aktiviteter. 
 
 

Skovbørnene ankommer 
til børnehaven. 
 
Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask. 
 
 
Aktiviteter fortsætter 
ude eller inde.  
Selvstændig leg  
 
 
Stuerne samles . 
Dagen afsluttes med 
selvvalgte  aktiviteter. 
 
 
 

Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask 
 
Aktiviteter fortsætter ude 
eller inde.  
Selvstændig leg  
 
 
Stuerne samles . 
Dagen afsluttes med 
selvvalgte aktiviteter. 
 
 

Alle børn: toiletbesøg og 
håndvask 
 
Aktiviteter fortsætter ude 
eller inde.  
Selvstændig leg  
 
 
Stuerne samles . 
Dagen afsluttes med 
selvvalgte  aktiviteter. 
 
 

-  


