
Overgangen	  fra	  
vuggestue	  -l	  børnehave	  
-‐	  med	  fokus	  på	  medbestemmelse,	  
deltagelse,	  leg,	  venskab	  og	  empa-.	  



Indledning/Projektværktøj	  
•  Vi	  vil	  gerne	  skabe	  en	  god	  brobygning	  mellem	  vuggestue	  og	  børnehave.	  

Visionen	  er	  at	  de	  ældste	  i	  fællesskab	  med	  de	  yngste,	  får	  et	  medansvar	  og	  
indflydelse,	  på	  en	  god	  og	  tryg	  overgang	  fra	  vuggestue	  -l	  børnehave.	  	  

•  Vi	  vil	  gerne	  arbejde	  med	  begreber	  som	  venskaber/besøgsvenner,	  ansvar	  
og	  empa-.	  Vi	  vil	  lave	  et	  projekDorløb,	  hvor	  de	  yngste	  inkluderes	  i	  
børnehaven,	  ved	  hjælp	  af	  de	  større	  børns	  værtsskab.	  	  

•  Vi	  vil	  i	  fællesskab	  med	  børnene	  finde	  besøgsvenner	  -l	  hinanden.	  Målet	  er,	  
at	  børnene	  skal	  få	  tryghed,	  vise	  medansvar	  og	  turde	  være	  en	  del	  af	  en	  
gruppe.	  Under	  projektet	  vil	  børnene	  i	  perioder	  have	  -lgang	  -l	  et	  
digitalkamera,	  så	  de	  kan	  dokumentere	  deres	  perspek-v	  på	  det	  fælles	  
projekDorløb.	  	  	  

•  Vi	  vil	  lave	  børneinterviews	  med	  de	  ældste	  børn	  fra	  vuggestuen	  og	  
børnehaven,	  i	  projektets	  start	  og	  slutning.	  DeJe	  skal	  bruges	  -l	  at	  
dokumentere	  effekten	  af	  vores	  projekDorløb.	  	  

•  Videoklip	  -‐	  venskaber	  



Samling	  1	  



Samling	  2	  



Samling	  2	  -‐	  Tegninger	  



Demokra-historie	  -‐	  
Børnemøde	  



En	  voksen	  spørger:	  ”hvad	  er	  vig-gst	  at	  lære,	  når	  man	  skal	  i	  
børnehave?”.	  
Børnene	  forslår:	  
•  Man	  må	  ikke	  løbe	  inde,	  kun	  ude	  på	  legepladsen.	  
•  Kun	  en	  mad	  -l	  -´er	  mad.	  
•  Man	  skal	  lære	  børnenes	  navne.	  
•  Man	  skal	  vide	  hvor	  sin	  garderobe,	  kop	  og	  skuffe	  er.	  
•  Der	  er	  legtøjsdag	  og	  maddag	  den	  sidste	  fredag	  i	  måneden.	  
	  	  
En	  voksen	  spørger:	  ”kunne	  i	  tænke	  jer,	  at	  vise	  de	  treårige	  fra	  
vuggestuen,	  rundt	  i	  børnehaven	  en	  dag,	  mens	  I	  tager	  billeder	  
med	  kameraet?”.	  
DeJe	  svare	  de	  alle	  ivrigt	  ja	  -l.	  
Der	  aWales,	  at	  de	  alle	  skal	  være	  med	  -l	  at	  printe	  fotos	  ud	  og	  
selv	  fortælle,	  hvad	  de	  oplever	  på	  billederne.	  



Samling	  3	  -‐	  Børnemøde	  



Samling	  4	  	  
–	  Foto	  i	  børnehøjde	  



Så	  ved	  man	  hvem	  der	  går	  der.	  Man	  kommer	  -l	  
at	  savne	  de	  små,	  når	  man	  skal	  i	  skole,	  så	  kan	  
man	  kigge	  på	  billedet.	  



Så	  ved	  man	  hvor	  man	  skal	  hen,	  når	  
man	  kommer	  i	  storegruppen,	  så	  
kommer	  man	  på	  biblioteket	  



Jeg	  har	  fotograferet	  fødselsdagskortet,	  
fordi	  det	  er	  en	  god	  overraskelse	  



Jeg	  stod	  lige	  foran	  spejlet	  og	  tog	  
billeder	  af	  vores	  kopper	  



Så	  ved	  man	  hvor	  de	  skal	  puJe	  madskasserne	  
hen	  



Så	  ved	  man	  hvor	  vi	  spiser	  10´er	  mad.	  



Jeg	  har	  fotograferet	  Anna,	  så	  i	  ikke	  kommer	  -l	  at	  
savne	  hende.	  



Fordi	  jeg	  syntes	  min	  tegning	  er	  flot	  



Børneinterviews	  	  

•  Interview	  med	  de	  treårige.	  
•  Interview	  med	  de	  femårige.	  

•  Videoklip	  –	  fra	  interview	  med	  de	  femårige.	  


