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Evaluering af 2017 

Lydniveau 

I første halvdel af 2017 havde vi fokus på at skabe et godt lydniveau i Børnehuset Gemmet. Det er gået 

rigtig fint med vores indsats på dette område, og vi vil her give et par eksempler: 

 Vi har organiseret, i hvilken rækkefølge børnene går ind, når mange børn skal ind på samme tid. Se 

eventuelt farvemarkeringerne på yderdøren. 

 Vi har lavet aftaler om, hvordan vi putter børnene kl. 12.15 i fællesrummet. Blandt andet spiler vi 

rolig musik for dem, når alle er puttet. 

 Vi har aftalt et fysisk tegn, der skal få børnene til at se, at det er tid til, at de skal lytte. 

 Vi undlader at sige "ti stille", "lad være med at råbe" osv. og siger i stedet "brug din indestemme". 

Vi voksne er tydelige "karavaneførere", der fortæller børnene, hvad vi gerne vil have, de skal gøre, i 

stedet for at fortælle dem, hvad de ikke må, og forvente, at børnene ved, hvad vi forventer af dem. 

Et eksempel kan være i garderoben efter frokost, hvor børnene godt ved, at de skal tage tøj på, men 

måske bliver forstyrret i dette, fordi en ven indbyder til leg. "Så siger vi: "Du skal begynde med at tage 

overtræksbukser på." i stedet for ikke at sige noget eller fortælle barnet, at man ikke skal lege lige nu. 

Når børnene kl. 16.00 bliver fordelt på tre stuer, har den stue, der modtager børnene, gjort to "legeøer" 

klar, så det er nemmere for børnene at gå i gang med en leg/aktivitet i stedet for at flakke lidt rundt og 

have svært ved at vælge en leg., 

Alle tiltag har hjulpet os til at skabe et rarere lydniveau, selv om vi stadig er mange mennesker på 

meget lidt plads. 

Dokumentation 

I anden halvdel af 2017 arbejdede vi med dokumentation til jer forældre. Der er kommet flere nye til-

tag, men vi har også haft mange snakke om tidsforbrug, for hvis vi skal dokumentere mere, går tiden 

fra børnene. Derfor har vi haft fokus på at finde en balance. 

Vi har købt nye tablets til stuerne. Det gør det lettere at lave elektroniske opslag og dermed sætte 

billeder og tekst sammen. 

Vi har besluttet, at stuerne løbende skal vise billeder, når I henter om eftermiddagen, så I kan se 

billederne sammen med jeres børn. Billederne vil køre som et diasshow på stuens tablet. 

Vi har fået et foredrag om dokumentation, og ud fra dette vil vi lave vores oplæg, så de ud fra pæda-

gogens mål eller intention giver jer et indblik i, hvilke valg pædagogen tog for at opnå trivsel og læring 

hos børnene, og hvordan børneperspektivet er blevet inddraget. 

Det betyder, at pædagogen skal lave et opslag fra den gruppe, hun har arbejdet med, og at I derfor vil 

møde flere opslag fra samme dag, men alle skrevet på A4-papir og eventuelt med to billeder. 

Al dokumentation fra aktiviteterne bliver efter et par dage sat ind i et rødt ringbind, som ligger fremme, 

så I løbende kan se alle opslag. 
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Fokuspunkter for 2018 

Læringsmiljøer og tidlig indsats 
I år skal vi have fokus på at skabe de bedst mulige læringsmiljøer samt øge vores fokus på den tidlige 

indsats i forhold til både børnene og familiernes trivsel og udvikling. 

Vi deltager i Københavns kommunes projekt Tidlig Indsats, som i høj grad sætter rammen for vores 

arbejde, men også giver os mulighed for støtte, foredrag, kurser osv. 

Vi samarbejder med de tværfaglige teams, som i cirka to timer hver fjerde uge kommer til Børnehuset 

Gemmet. Teamet består af psykolog, talepædagog, støttepædagog, daginstitutionssocialrådgiver og 

sundhedsplejerske. Desuden samarbejder vi med den pædagogiske konsulent. 

I 2018 fortsætter Børnehuset Gemmet arbejdet med disse fokusområder: 

 Indretning 

Vi skal have rum i rummene, tematiserende legeområder og visualisering af, hvor legetøjet er - 

også det, børnene ikke selv kan nå. 

 Sprog 

Vi skal øge vores fokus på at støtte og udvikle børnenes sprog i hverdagen. 

 Relationer 

Vi skal have fokus på alle børns deltagelse i fællesskaber, både de selvvalgte og de aktiviteter, 

vi sætter i gang. 

Særlige naturaktiviteter 

For de tre- til seksårige 

Både børn og voksne er meget glade for vores naturuger, så de vil fortsat blive afholdt fire gange om 

året for de tre- til seksårige.  

For hver uge vælger Naturudvalget et tema, så der er naturuger på alle fire årstider. 

For de nul- til toårige 

Vi har besluttet, at Naturudvalget skal sætte mål for fire årstidsture eller aktiviteter for de nul- til 

toårige, som stuerne kan bruge til naturaktiviteter med de mindste, så vi sikrer os, at der også er 

naturtilbud til dem i 2018. 

Se mere om vores naturaktiviteter i virksomhedsplanen. 

Motorik 
Vi har i 2017 handlet på et opmærksomhedspunkt, vi har haft gennem nogle år, nemlig at vores helt 

nye, små børn er blevet dårligere motorisk, virker mindre glade for at bevæge sig og har dårligere 

forståelse for, hvad kroppen skal/kan bruges til. 

Det har vi drøftet i vores tværfaglige team og i den forbindelse fået inspiration til at arbejde motorisk 

med de små børn, og hvordan vi skal samarbejde med forældrene omkring det. 

Derfor vil vi i 2018 øremærke vores to nul- til toårs-uger til motoriske aktiviteter. 

Det gør vi for at give denne gruppe ekstra støtte, men også for at udvikle personalets kompetencer til at 

støtte og udfordre de små børns motorik. 
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Årsplan 2018 

Cafeer og julehygge 
Stuerne arrangerer mindst en eftermiddagscafe om foråret og en i sensommeren/efteråret. 

Desuden afholdes julecafe på stuerne. 

Forældremøder 
 Forældremøde i samarbejde med de øvrige institutioner i vores netværk Muffen.  

 Et møde for nye børns forældre 

 Forældremøde med valg til bestyrelsen, støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond og stuemøder 

afholdes i efteråret. 

Forældretræf på legepladsen 
Vi vil gerne skabe rammerne for uformel snak og hygge mellem forældrene og mellem forældre og 

leder, bestyrelse og støtteforening. 

Derfor arrangerer vi to træf på legepladsen, hvor vi serverer kaffe og te samt lægger op til en snak, der 

ikke specifikt handler om jeres eget barn. Den ene gang vil Merete og bestyrelsen være til stede, den 

anden gang Merete og Børnenes Aktivitetsfond. Vi vil lægge op til et overordnet emne for vores snak, 

fx med billeder eller en fagperson til stede. 

Vi håber, I vil bidrage til hyggeligt og uformelt samvær. Børnene vil synes, det er fantastisk at dele 

deres hverdag med jer. 

Gamle børns dag 
I foråret inviterer vi de børn, der i 2017 gik ud af Børnehuset Gemmet. Om efteråret inviteres de børn, 

der går ud i 2018. 

Sprogstimulering 
Sprogstimulering vil også i år foregå i mindre grupper midt på dagen. Der føres intern logbog over 

aktiviteter og udvikling. De samme pædagoger vil være på grupperne i ca. et halvt år ad gangen. 

Vi drøfter løbende, om børnene er i de rigtige grupper og retter til, så gruppedannelserne giver mest 

muligt udbytte for børnene. 

Læs også om emnet i vores virksomhedsplan. 

Sommerfest 
Vores sommerfest afholdes 8. juni 2018 for børn og forældre .Vi begynder kl. 16.15. 

Traditioner omkring jul og eid 
En dag i december går vi til julegudstjeneste i Brønshøj kirke. Når vi kommer hjem spiser vi risengrød. 

12. december 2018 har stuerne luciaoptog og julecafe for børn og forældre. 

6. september 2018 holder vi eidfest for børn og forældre. 



Børnehuset Gemmet 
www.gemmet10.dk 

C:\Users\Privatsekretæren\Documents\Privatsekretæren\Gemmet\Virksomhedsplan\2018\Årsplan 2018 samlet.docx  5 

 

Kalender for 2018  

Onsdagsgrupper 
Alle onsdage - bortset fra onsdage i skoleferierne - er der onsdagsgrupper. Derfor er mødetiden disse 

dage senest kl. 9.15. 

På dette tidspunkt skal børnene være afleveret, og forældrene skal have forladt børnehuset, så per-

sonalet kan koncentrere sig om børnene. Børnene skal fordeles på otte grupper og hjælpes rundt til 

gruppelokalerne, så gruppeaktiviteterne stille og roligt kan begynde. 

Festligheder og møder 
9. februar Intern fastelavnsfest for Børnehuset Gemmet. 

11. februar  Denne søndag arrangerer Støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond fastelavnsfest 

for hele familien. 

8. marts  Gamle Børns Dag 

??.  Forældremøde i netværket Muffen.  

25. april  De børn, der skal i skole i 2018, spiller teater. 

8. juni  Sommerfest 

6. september Eidfest 

26. september  Gamle Børns Dag 

?? Forældrecafe på stuerne 

19. november  Forældremøde med valg 

12. december Julehygge og luciaoptog fra kl. 15.30. 

Uger med særlige aktiviteter for børnene.  

22. - 25. januar  Særligt fokus på motoriske aktiviteter for nul- til toårige.  

26. feb. - 1. marts Naturuge for børn på eller over tre år. Mødetid senest kl. 9.15. 

28. maj - 1. juni  Naturuge for børn på eller over tre år. Mødetid senest kl. 9.15. 

27. - 31. august Naturuge for børn på eller over tre år. Mødetid senest kl. 9.15. 

1. - 4. oktober Naturuge for børn på eller over tre år. Mødetid senest kl. 9.15. 

22. - 25. oktober Særligt fokus på motoriske aktiviteter for nul- til toårige. 

Lukkedage 

Fredag 11. maj  Fredag efter Kristi himmelfartsdag 

8. og 9. november Pædagogiske dage 

27., 28. og 31. dec. Juleferie. Vi har dermed lukket fra og med lørdag den 22. december 2018 og er 

tilbage igen onsdag den 2. januar 2019. 


