
 

 

Børnehaveklassens dag 2023 

 

Workshops   

 

Workshop A. Kunst og teknologi for str. XXS: er det nødvendigt?  
v/Marlene Muhlig, pædagogisk konsulent og folkeskolelærer  

Hvordan udfordrer digitale teknologier vores fantasi? Og hvordan kan vi  

udnytte digitale teknologiers potentialer, så eleverne i børnehaveklassen  

kan udtrykke sig på nye måder?  

Sammen bygger vi et Bot-museum i skumpap. Vi arbejder med landart og  

installation og fremstiller sanselige miniværker med jord, sten, grene og  

voks, som udstilles i vores selvbyggede Bot-museum. 

Vi programmerer museums ozobot gæsterne til at bevæge sig rundt mellem  

miniværkerne. For at få ting til at ske bruger vi en bevægelig robot kaldet  

Ozobot. Ozobotten opfatter en farvet linje og omsætter denne til en kørsels- 

retning ved hjælp af dens sensor.  

Med Bot-museet får du mulighed for at arbejde med et forløb, hvor elevernes sanser stimuleres, 

hvor eleverne får oplevelser, og hvor eleverne får mulighed for selv at udtrykke sig gennem 

kreative og musiske udtryksformer. Undervejs reflekterer vi over, hvorfor teknologier har deres 

berettigelse i børnehaveklassen.  

 

Workshop B. Engagement og anerkendelse i den tidlige skrive-læseundervisning.  
v/Lena Bülov-Olsen, pædagogisk konsulent og læremiddelforfatter  

I denne temagruppe er fokus på skrive- og læseundervisningen i børne- 

haveklassen, og på hvordan vi skal lege, sanse, undre os, læse og skrive  

samtidig med, at børnenes sprog er i centrum. 

De engagerende tekster – fiktive som fagtekster – er basis, når vi i den  

gryende læse-og skriveproces sætter rammerne og giver både støtte,  

udfordringer og muligheder, så alle elever er en del af klassefællesskabet. 

I temagruppen vil I få teoretiske og praktiske eksempler på, og hvordan  

den opdagende skrivning fremmer læsefærdighederne, og på hvordan arbejdet med elevernes 

ordforråd og deres fonologiske bevidsthed skubber effektivt til skrive-læseudviklingen,  

Eleverne skal bombarderes med sproglige indtryk, og de skal producere selv – analogt såvel som 

digitalt. 



 

 

 

 

Workshop C. Matematik og teknologi,  
v/Karin Dyrendom, pædagogisk konsulent hos FCL, CFU 

 

Vi undersøger i fællesskab hvordan vi kan skabe mulighed for, at eleverne  

i undervisningen kan styrke deres sociale og faglige kompetencer gennem  

en legende tilgang til matematik og teknologi.  

 

Workshop D. Klovn, leg og det indre barn.  
v/Morten Andersen, skuespiller   

Autenticitet, sårbarhed og leg er grundsten i klovnens særlige måde at være i  

verden på. Den opfører sig som den uskyldige 4 årige som stadig bor inde i os  

alle og det er i genkendelsen vi finder dens evne til at røre, begejstre og vække  

latter, både hos voksne og - stærkere - hos børn. Ved at styrke denne arketype  

og legen i deltagerne, opridser denne workshop en gammel og evig farbar vej  

mellem voksne og børns hjerter og sind og peger desuden i retning af klovnens 

videre potentiale som pædagogisk værktøj. Medbring gerne løst tøj og en vand- 

flaske. 

 

Workshop E. Villy Vrangvillig – mini-musical for 0. klasse 
v/Janne Aagaard, komponist, tekstforfatter, kursusinstruktør og læreruddannet 

To timers workshop med Janne Aagaard, der viser, hvor let du kan lave en lille  

musical med din 0. klasse. 

Villy Vrangvillig er historien om Villy, der aldrig tør prøve noget nyt. 

Heldigvis møder han Regnbuen. Ud af den kommer ting og sager – vifter, sko,  

briller osv. – som Villy synger og danser sammen med. 

Det hele ender med, at Villy bliver modig, nysgerrig og fuld af fantasi. 

Historien er bygget op omkring otte sange med danse. 

Sangene er kædet sammen af rim, som rappes. 

Workshoppen tager udgangspunkt i praksis, idet vi synger og danser musicalen  

sammen. 

                                

 


