
 

 

Timeline for børnehaven 
 

06.00 – 07.15 

Døren åbnes  

- Der tændes lys udenfor, indgangsparti, køkken og børnehave. 

- Der stoles ned i vuggestuen  

- kan det nås gøres der klar i det store rum og der tages vaske tøj op og 

lægge sammen 

- vi giver børnene børnemad. Vi serverer havregrød, havregryn, 

cornflakes og rugbrød 

- vi serverer morgenmad for de mindste ved det første bord - SFO – 

børn sidder ved. 

- vi serverer maden for børnene for børnene. 

- når børnene er færdige med at spise, tørrer børnene hænder og mund 

- Efter maden er der fri leg 

- Børn med behov for det, bliver tilbudt at gå i børnehaven. 

07.15 – 07.30 

- Morgenmaden afsluttes  

- SFO-børnene sendes på skolen 

07.30 – 08.30 

-  personalet og børnene går i børnehaven. De voksne stoler ned og gør 

klar 



- frileg for børnene og der startes små aktiviteter af de voksne f.eks. 

spil, modellervoks  

 

08.30 – 08.45 

- Duksene udnævnes  

- Vi begynder at skære frugt sammen med duksene. De stiller kopper på 

bordet m.m. 

08.45 – 09.00 

- Vi rydder op og gør klar til frugt  

09.00 – 09.30 

- praksisbeskrivelse af frugt 

09.30 – 10.45 

- Dagens pædagogiske aktiviteter starter 

10.45 – 11.00 

- Vi rydder op og skifter børnene  

- Duksene dækker bord 

11.00 – 11.40 

Frokost 

11.40 – 12.00 

Alle forbereder sig Legepladsen 

12.00 – 13.15 

- Alle børnene er på legepladsen 

13.15 – 13.30 

- Vi begynder oprydningen på legepladsen. Børnene rydder op. 



13.30 -14.00 

- Børnene er inde og sovebørnene er vækket. Børnene er skiftet. 

14.00 Praksisfortælling eftermiddagsmad 

14.30 – 15.15 

- Vi rydder op efter eftermiddagsmaden Børnene skifters  

Resten af dagen er der fri leg og afhentning for børnene  

15.15 – 15.30 Påbegyndes oprydning og stuen lukkes af 

15.30 - Fritteren kommer over i børnehuset 

16.0 Kommer vuggestuen i børnehaven 

 

 


