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Vejledning til brug af  
Venner - din dag i børnehaven 

 
 
 

Indledning 

Venner – din dag i børnehaven er bygget op omkring en magnettavle med tilhørende 

magnetbrikker, der er illustreret med billeder fra Venskabsserien. Magnettavlen er et 

dialogredskab mellem børn og pædagoger og børnene indbyrdes. Magnettavlen er 

udarbejdet med fokus på børnehavebørn i aldersgruppen 3-6 år. Det er tanken, at 

dialogerne og aktiviteterne til magnettavlen skal tilpasses den konkrete børnegruppe. 

 

Formålet med magnettavlen er at styrke børnenes bevidsthed om det fællesskab, de 

er en del af - om at opleve sig selv som velkommen og betydningsfuld, samt at skabe 

interesse og dialog om dagens fælles aktiviteter og give mulighed for at stifte 

bekendtskab med de begreber, årets gang er inddelt i. 

 

Venner – din dag i børnehaven består af en magnettavle med 105 magnetbrikker og 

en magnetbog, hvor magnetbrikkerne kan sættes ind. Magnettavlen kan åbnes på 

midten og har således fire forskellige flader med forskellige fokus. Forside og højre 

inderside har fokus på barnet og fællesskabet. Midterside og venstre inderside har 

fokus på årets gang og dagens aktiviteter. 

 

På forsiden byder magneten barnet velkommen til dagen i børnehaven. Når barnet 

møder ind i børnehaven, placerer det sin personlige navnemagnet et tilfældigt sted på 

magnettavlens forside. Hvis der er en, der har fødselsdag, placeres et flag over 

barnets magnet. Der kan også placeres en stjerne over de børn, som har en særlig 

hjælpefunktion, fx borddækker. Den personlige navnemagnet bliver til, enten ved at 

børnene og eller den voksne tegner eller limer et foto af barnet på de store runde 

magneter. Desuden kan barnets navn skrives på magneten. Det samme arbejde gør 

sig gældende for de voksnes navnemagnetbrikker, som skal laves på de små runde 

magneter. 
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På højre inderside af magnettavlen rettes opmærksomheden mod de voksne, der er 

på arbejde, og det barn eller den voksne, som på dagen ikke er en del af fællesskabet 

i børnehaven. Illustrativt ses et hus i tre etager. Øverst i huset er den sengeliggende 

kanin. Ved siden af kaninen placeres navnemagneter med de børn og voksne, der er 

syge. På den midterste etage ses to venskabsdyr med kufferter, her skal børn og 

voksne sætte deres navnebrikker, når de holder fri eller er på ferie. Nederst i huset er 

børnehaven, hvor de voksne kan placere deres navnemagnetbrik, når de møder ind.  

 

På midtersiden af magnettavlen er fokus lagt på dagens aktiviteter, dagens vejr og 

påklædning samt de fire årstider. Nederst på siden i det høje grønne græs kan dagens 

aktiviteter placeres i en struktureret rækkefølge ved hjælp af de 12 fortrykte 

aktivitetsmagneter. På den måde kan barnet nemt orientere sig om, hvad der skal ske 

i løbet af dagen. Desuden følger der blanke magneter med, som kan dekoreres med 

andre aktiviteter, som er relevante for netop denne børnegruppe.  

 

Midt på siden pryder et stort træ. Det er tanken, at børn og voksne i fællesskab 

placerer det magnettræ, som passer til årstiden. På samme måde kan himlen øverst 

på magnettavlen også blive dekoreret med vejrmagneter ud fra den pågældende dags 

aktuelle vejrforhold. Der lægges op til, at børnene forholder sig til årstiden og vejret 

og på den baggrund giver kaninen tøj på, der passer til forholdene. 

 

På venstre inderside af magnettavlen rettes opmærksomheden mod at give 

børnene erfaring med dato, ugedag, måned og årstal. Det er tanken, at børnene skal 

opdage den tidsmæssige forskel mellem de fire begreber, i forhold til hvor ofte 

magneterne flyttes. Der placeres en hullet, firkantet magnet rundt om den aktuelle 

dato på magnettavlen. Navnene på ugedage og måneder er placeret på de to 

luftballoner. Børnene skal sætte en hullet, trekantet magnet rundt om henholdsvis 

den aktuelle ugedag og måned. Årstalsmagneten skal placeres på dragen. 

 

I arbejdet med magnettavlen skal børnene mødes af voksne, der er opmærksomme 

på det enkelte barn og gruppen. På en anerkendende måde skal den voksne inddrage 
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og opmuntre børnene til at være aktive deltagere, der relevant kan byde ind i 

dialogen og i samarbejdet med andre om noget fælles. 

 

Forslag til brug af magnettavlen 

De voksne kan vælge, hvornår og i hvilke sammenhænge de vil anvende 

magnettavlen. Den kan anvendes, når børnene møder ind om morgenen, som et 

samlingspunkt, i projektarbejde eller som understøttende materiale til dialoger i 

hverdagen. Aktiviteten med magnettavlen skal gøres meningsfuld og vedkommende 

for børn at deltage i, samtidig med at den bliver støttende for deres udvikling. 

 

Børn lærer på vidt forskellige måder. Gennem egen handling, direkte samspil med 

andre børn og voksne samt gennem de udfordringer, som de voksne stiller. 

Det anbefales, at den voksne tilrettelægger aktiviteterne med magnettavlen på mange 

varierede måder, der dels giver børn mulighed for egne initiativer og dels udvikler 

børns dialogiske kompetence, viden samt sociale forståelse. Børns indfald, når de ser 

magnettavlen, kan gå i mange forskellige retninger. Det kan være lærerigt at følge 

børnenes nysgerrighed og gå i dialog med dem om det, de bliver optaget af på 

magnettavlen.  

 

Dialoger om billederne på magnettavlen 

Dialoger er ikke kun spørgsmål og svar, men fælles samtaler med fokus på 

udveksling. I dialogen med børnene er det vigtigt, at børn og voksne stræber efter at 

opnå fælles opmærksomhed om det, der tales om. Det er vigtigt at følge børnenes 

undren og interesse, at stille åbnende spørgsmål og vente på deres svar samt at 

kunne spejle det, der siges og udvide dette. 

 

Magnettavlen er et fornemt redskab til at skabe sammenhæng mellem billede og ord. 

Dialogen kan tage afsæt i følgende spørgsmål:  

 Hvad laver kanin og pindsvin? 

 Er de venner?  

 Har I nogen venner i børnehaven, og hvem er det? 

 Bliver kaninen og pindsvinet uvenner om legetøjet?  

 Bliver de kede af det? 
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 Er der nogen, der har drillet dig, så du blev ked af det?  

 Hjælper de voksne dig, når du bliver ked af det?  

 Hvordan bliver man gode venner igen? 

Brug evt. bøgerne fra Venskabsserien som ideer til samtalerne med børnene. 
 

Dialoger om temaerne i magnettavlen 

Forsiden: Velkommen til dagen i børnehaven 

Arbejd med dialoger, som giver børnene mulighed for at føle sig betydningsfulde og 

opleve, at de bliver holdt af og værdsat som en del af fællesskabet. Dialogen kan tage 

afsæt i følgende: 

 Hvor er det dejligt, at du kom i børnehave i dag, vi er så glade for at se dig. 

Har du sovet godt i nat? Drømte du noget? Hvad var det? 

Hvor har du lyst til at sætte din navnemagnet i dag? Hvorfor det? 

 Kan du tælle, hvor mange børn og hvor mange voksne der er kommet før dig?  

 Kan du se, hvad de andre børn laver? Hvad vil du gerne lave? Hvem vil du 

gerne være sammen med? 

 Hvem mangler at komme? Hvorfor tror du ikke, de er kommet endnu? 

 Hvordan skal vi tage imod dem, når de kommer? 

 

Højre inderside: Hvem mangler i dag? 

Lav dialoger, som giver børnene en oplevelse af, at det er betydningsfuldt at være i 

børnehaven, samtidig med at der skabes opmærksomhed om dem, der ikke er til 

stede. På den måde får børnene erfaring med, at der bliver lagt mærke til og talt om, 

når der mangler nogen i børnehaven.  

 

Dialogen kan tage afsæt i følgende: 

 Hvor er det godt, vi er så mange i dag. Sara og Martin, kan I hjælpe hinanden 

med at tælle på magnettavlen, hvor mange vi er i alt?  

 Er der lige så mange magneter, som der er børn til stede? 

 Hvem er det, vi mangler i dag? 

 Er der nogen, der ved, hvorfor de ikke er kommet? Er han syg? Ved du, hvad 

han fejler? Har hun ferie? Hvor er hun rejst hen? Vi vil glæde os, til de kommer 

igen. 

Lad børnene sætte navnemagnet på ud for illustrationerne af sygdom og fri/ferie. 
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Midtersiden: Dagens aktiviteter – og dagens vejr og årstid 

Gennem dialoger inddrages børnene i en snak om de aktiviteter, der skal ske i løbet af 

dagen. Det skaber meningsfuldhed og gennemsigtighed for børnene. Nogle børn har 

brug for mere struktur end andre omkring deres dag i børnehaven. For de børn kan 

det være en stor hjælp at kunne følge kontinuerligt med i rækkefølgen af dagens 

aktiviteter. Andre børn skaber selv den struktur, og for dem har den synlige struktur 

og rækkefølgen af aktiviteter mindre betydning.  

 

I dialogen om dagens aktiviteter kan begreber fra årets gang som dato, ugedag, 

måned, årstal og årstid indgå på en naturlig måde. Dialogen kan være med til fx at 

knytte ugedagens navn eller måned til konkrete aktiviteter i børnehaven.  

 

Lad børnene sætte aktivitetsmagneterne på magnettavlen i den rækkefølge, som 

dagens aktiviteter skal finde sted. Fx På tur – frokost – sove/lege ude – bål – 

frugt. 

Brug aktivitetsmagneterne som eksempel på en synlig rækkefølge af begivenheder, og 

tal om den tidsmæssige rækkefølge. Hvad sker først, derefter, senere og sidst på 

dagen? Eller hvad skal vi lave om formiddagen, efter frokost og om eftermiddagen?  

 

Tal med børnene om dagens vejr og årstiden. Gør det konkret, og se ud ad vinduet 

eller gå ud og mærk vejret sammen. Beskriv vejret: Er det solskin, blæst, regn, sne 

eller skyet? Er det vinter, forår, sommer eller efterår? Knyt årstiden og vejret sammen 

med det at ”klæde sig på efter vejret”. Lad børnene sætte magnettræet og 

vejrmagneterne på magnettavlen, og lad dem finde kaninen med tøj på, der passer til 

vejret.  

 

Venstre inderside: Dato, ugedag, måned og årstal 

Begreberne, der beskriver årets gang, kan kobles naturligt sammen med 

magnettavlens temaer på midtersiden. Begreberne kan naturligvis også tages op 

separat.  
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Gennem dialoger inddrages og udfordres børnene omkring tal og tidsforståelse. 

Børnene får erfaringer med forskellen på tal og dato fx en og første. Desuden giver 

det mulighed for at koble dato, ugedag, måned og år sammen på forskellige måder og 

skabe en nysgerrighed i forhold til årets gang. Lad børnene få kendskab til navnene 

på de forskellige ugedage og måneder. 

 

Lad børnene sætte magneterne på magnettavlen med dato, ugedag, måned og år. 

Brug dialogen til at knytte begivenheder eller aktiviteter, som finder sted i løbet af 

året, sammen. Fx at vi fejrer jul i den sidste uge i december, fastelavn på en søndag i 

februar, laver rytmik om onsdagen og holder fri nytårsaften den 31. december, hvor 

året skifter. 

 

 

God fornøjelse! 


