
Dagligdagsrutiner i en daginstitution 

 

Ansvar og funktion 

Beskriv. Hvad betyder ordene? 

 

Tavshedspligt 

 

 

Professionalisme 

 

 

Underretning 

 

Noter kilde:  

 

Hverdagsrutiner i en daginstitution 

1. Søg på min. 3 daginstitutioner på nettet og slå op hvad deres hverdagsrutiner består af. Skriv 

herunder, de rutiner som går igen på hovedparten af institutioner. (ikke alle daginstitutioner har 

udfyldt det på deres hjemmeside, så må i finde en anden institution) 

 

2. Beskriv hverdagsrutinerne i en daginstitution og deres overordnet formål(ud fra de tre institutioner  

 

3. Kom gerne med eksempler til hvad disse rutiner kan have af formål 

 

Morgen 

 

Formiddag 

 

Frokost 

 

Eftermiddag 

 



 

Noter kilder: ( min 3 stk) 

 

Din rolle i hverdagsrutinerne 

Hvad kan du bidrage med til hverdagsrutiner? 

 

Læreplanstemaer 

Undersøg hvad de 6 læreplanstemaer hedder. Der skelnes mellem den styrkede læreplan og de 6 

læreplanstemaer. I skal finde navene og forstå indholdet af de 6. (den styrkede læreplan er nyere og bygger 

ovenpå de 6 læreplanstemaer. Den skal vi ikke arbejde med endnu)(tip: der findes nogle gode billeder når i 

søger på google, dem kan man finde god inspiration i) 

De 6 læreplanstemaer: 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Forklar hvad hvert tema bidrager med 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Øvelse læreplanstemaer 

Udarbejd en aktivitet/forløb til nedenstående cases  

Til alle forløb skal der benyttes et eller flere læreplanstemaer. Skriv hvilke I vælger og hvorfor i har valgt 

dem.  Hvert forløb noteres i hver sin aktivitetsskabelon. 

 

1. Ida stammer meget i sin hverdag og det er svært for de voksne og de andre børn at forstå hvad Ida 

siger. Hvilken aktivitet/forløb vil i tilbyde Ida. Beskriv forløbet og hvilket formål det har for Ida 



 

2. Anton er meget kræsen når der spises i børnehaven. De voksne er bekymret for om Anton får mad 

nok i løbet af dagen. Hvordan vil i støtte Anton under spisningen, og mellem måltiderne, så Anton 

får lyst til at smage på flere nye ting. Beskriv hvordan i vil gøre og hvorfor i har valgt det, samt jeres 

valgt læreplanstemaer. 

 

Formål: Anton skal have mere madmod. Han skal have lyst til at spise flere ting han i forvejen ikke 

kan lide.   

 

3. Ali bor i en lejlighed og hans forældre kender ikke Danmark så godt. Familien har mødt krig og 

kommer sjældent ud i hverdagen. Hvordan vil i forklare/og lære Ali om de danske årstider?. Lav et 

forløb og en aktivitet. Forklar læreplanstemaer.  

Formål: at Ali kan beskrive og have kenskab til de 4 danske årstider 

 

4. Mikkel er en meget forsigtig dreng. Han har aldrig prøvet børnehavens rutchebane, eller gynger. 

Han skriger hver gang nogle af de voksne foreslå ham at prøve noget nyt der kan være farligt. Lav et 

forløb som viser Mikkel at det kan være sjovt at være med i de vilde lege på legepladsen. Beskriv 

hvilke læreplanstemaer i benytter 

   

Formål: Mikkel skal have kendskab til sin krop, så han med tiden får lyst til at deltage i de vilde lege. 

Han skal øve mod, så han med tiden selv tør at tage rutchebanen og prøve gyngen.  

 

5. Eva leger sjældent med de andre børn. Hun kan godt lide at lege med dukker i et hjørne for sig selv. 

Hun vil aldrig deltage, når der er samling med fælles sanglege. Hun løber væk og græder, når de 

voksne beder hende om at være med. Lav et forløb og aktivitet som viser Eva at hun godt kan være 

med i samlingen, når hun har øvet sig. Beskriv hvilke læreplanstemaer i benytter.  

 

Formål: Eva skal lære at være sammen med andre. Hun skal tro på at hun har noget at byde ind 

med til fællesskabet. Hun skal kunne deltage i fælles lege på en bestemt tidspunkt, som er 

voksenstyret.   

  



Bevægelse 
Hvad er det? 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 

Udarbejd en aktivitet hvor bevægelse indgår. Lav aktiviteten på vores aktivitetsskabelon. husk 

formål og læringsmål 

1. En der styrker finmotorikken 

2. en der styrker grovmotorikken 

 

Sanser 

Nævn de 7 sanser og hvad vi bruger dem til 

 

Lav en aktivitet for min. En af sanserne stimuleres.  

Beskriv målgruppen, læringsmålet, læreplanstema og aktiviteten.  


