Hos os er der altid 2 personaler der åbner institutionen kl. 6.15, da der er mange ting, der skal
gøres klar før de første børn og forældre træder ind ad døren. Vi starter dagen stille og roligt op i
én af vores grupperum, hvor børnene indtil kl. 7.00 kan spise et medbragt stykke brød eller en
bolle. Der er mulighed for at sidde med en bog - af og til også at få læst en historie højt af én af
åbnevagterne. Børnene leger forholdsvis stille lege.
De næste personaler møder på arbejde kl. 7.00. Så går børn og personale herefter ud på deres
egen grupperum, så de børn, der kommer efter dette tidspunkt, kan starte direkte på deres egen
stue. Huset syder af børn, der leger i alle kroge af vores nye dejlige hus samtidig med at flere børn
kommer stille og roligt ”dryssende”. Personalet fordeler sig i rummene, hvor der tilbydes
forskellige aktiviteter for børnene – det kan være leg med lego, tegne, klippe – klistre, leg med
modellervoks, skolemæssige opgaver for førskolegruppen osv.
Kl.8.15-8.30 gøres klar til formiddagsmad. Børn og voksne hjælper hinanden med at rydde op, der
vaskes hænder og skiftes bleer mm. Kl. 8.30 samles børn og voksne i grupperummene rundt om
bordene for at spise formiddagsmaden. Inden der lukkes op for madpakkerne, samles børnenes
opmærksomhed og der tælles til fx 20 enten forfra eller bagfra, synger ”Karolinesangen”, sige et
rim sammen ol., hvorefter man er fælles om at sige ”værsgo”. Her lærer børnene at tale med de
personer, der sidder ved samme bord og at lytte til hinanden. Sommetider er der én af de voksne,
der fortæller en historie eller læser en bog mens formiddagsmaden nydes.
Når formiddagsmaden er nydt, taler vi med børnene om formiddagens aktiviteter. Nogle børn skal
i ”Stjernetid”, hvilket er en aktivitet, hvor børnene arbejder i små grupper med 1 voksen ud fra et
givent tema i forhold til den styrkede læreplan – det kan fx være ”motorik / krop og bevægelse”.
Resten af børnene på gruppen kan enten lege ”fri leg”, altså det de lige har lyst til her og nu, eller
en spontan aktivitet med en voksen.
Samtlige grupper holder samling med børnene enten lige efter formiddagsmaden eller før
madpakketiden. Her sidder gruppens børn i en rundkreds sammen med ”deres voksne” og laver
forskellige lærerige ting, som personalet på forhånd har forberedt. Det kan fx være en snak om det
at have en ven, hvad det vil sige at være en god ven, en snak om vejret og hvilken påklædning vi
skal have på, når vi senere skal på legepladsen, forskellige sange, rim og remser osv. her er det kun
fantasien, der sætter grænser.
Før madpakketid skal børnene igen vaske hænder, klare toiletbesøg eller have skiftet ble. Ca. kl.
11.00 spiser vi allesammen vores medbragte madpakker. Børnene har faste pladser ved bordet, så
det altid er forudsigeligt for dem, hvor de skal sidde. I takt med at børnene bliver ældre, hjælper
de af og til med borddækningen og efterfølgende oprydningen.
Efter madpakketiden er åbnevagternes arbejdsdag slut og de er klar til at tage hjem. Så skal der
gøres klar til de børn, der skal sove middagssøvn. Alle de andre børn skal på legepladsen – her er
der i forvejen, på personalets arbejdsplan aftalt hvem af de voksne, der går ud med de første børn,
så vi hele tiden sikrer os, at der er voksne derude, når der er mange på legepladsen. De øvrige
personaler fordeler sig som: den der hjælper børnene i garderoben, rydder op og fejer på stuerne,
læser eller synger for sovebørnene og sidder hos dem indtil de sover. Når disse gøremål er klaret

ca. kl. 12.15 er der flere ting der skal gå op i en højere enhed: vores 2-sprogsbørn skal have
sprogundervisning, de studerende skal have vejledning, de mindste børn skal sprogvurderes, nogle
gange skal der laves indstillinger eller andet dokumentations arbejde……. Men personalets eneste
daglige ½ times pause skal også passes ind. De fleste dage er der et personale, der er
”blæksprutte”, hvilket vil sige, at han / hun ikke får pause, men står til rådighed for de børn, der
har brug for hjælp i form af plaster, der skal sættes på, små sår der skal renses, sand i øjet der skal
fjernes, børn der har tisset eller lavet i bukserne, vasketøj der skal lægges sammen, hylder der skal
tørres af osv.
Ca. 13.45 hjælper store og små hinanden med at rydde op på legepladsen, for nu er det tid til at gå
ind og spise frugt, men først skal børnene igen have vasket hænder og klaret toiletbesøg. Her
bliver der nogle gange læst eller fortalt en historie i forbindelse med, at de sidder omkring bordet
og nyder frugten. Inden børnene går fra bordet, taler personalet med børnene om, hvad de har
lyst til at lege efterfølgende, hvor de gerne vil lege og med hvem.
Herefter er det tid til at flere personaler har fyraften og går hjem. Resten af eftermiddagen syder
huset af legende børn rundt omkring, personaler der tilbyder forskellige beskæftigelser fx lege i
motorikrummet, hoppe på madras, leg på legepladsen, spille forskellige spil osv. forældre og
bedsteforældre der kommer for at hente deres børn. Her er der altid et personale, der står klar til
at tale med forældrene om deres barns dag i Møllehuset. Kl. ca. 16.00 er der 2 personaler tilbage –
dem der lukker institutionen – nogle dage samles børnene fx i fællesrummet eller et andet sted i
huset, hvor det giver mest mening. Her er det ofte antallet af børn på den enkelte gruppe, der er
afgørende for, hvor der fysisk lukkes

