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Årsplanens ramme 
 
Det er de tværfaglige mål for det enkelte barn, der overordnet danner rammen for 
behandlingstilbuddet og den specialpædagogiske indsats. 
Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i årstiderne og nye og gamle traditioner, bl.a. traditioner i 
forbindelse med højtiderne. 
Dette er medvirkende til, at give behandlingstilbuddet en ekstra dimension – og skal ses som 
muligheder for spændende og anderledes oplevelser for børnene. 
I planlægningen tages der højde for, at det er aktiviteter, der rummer flere niveauer, så flest 
mulige børn kan få glæde af at deltage. Det er ikke alle børn, som er med i alle aktiviteter. 
Aktiviteterne kan foregå i fællesskab, stuevis eller i små tværgrupper.  
 
I Område Birkehaven – som Børnehuset er en del af - arbejdes der med årsplan fra august til 
august. Det vil Børnehuset Rudegårds Allé gøre fremadrettet. 
Det giver god mening – idet der er skolestart for en del børn i august og nye børn starter i 
Børnehuset. Derfor er der kun planlagt tema for foråret.  
 

Et særligt indsatområde 
 
Et særligt indsatområde i Område Birkehaven retter fokus på ”Sprog og Kommunikation” og 
vil derfor være inkorporeret i aktiviteterne i Børnehuset Rudegårds Allé over hele året. 
Indsatsområdet har som underpunkt: Inddragelse af forældre i sproglig indsats. 

 
Sprog og kommunikation 
I Børnehuset Rudegårds Allé er der metodemæssigt truffet valg inspireret af den almindelige 
daginstitutions sproglige indsats i kombination med en metode fra det specialpædagogiske 
område. Det betyder at der benyttes elementer fra ”dialogisk læsning” (Sprogpakken.dk 
Socialstyrelsen. 2012) og ”snakkepakker” - bøger med inspirationsmateriale til styrkelse af 
sprog og kommunikation og Totalkommunikation. 
  
Dialogisk læsning 

Dialogisk læsning adskiller sig fra den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og 
barnet lytter. I dialogisk læsning er det den måde der læses på, der skaber mere 
sproglig/kommunikativ interaktion fra barnets side under læsningen. Ved at engagere barnet 
sprogligt under læsningen bliver barnet udfordret mere rent intellektuelt, hvilket resulterer i 
bedre sprog – og kommunikationsfærdigheder, samtidig med at metoden stimulerer barnets 
abstrakte tænkning. Dialogisk læsning anvendes målrettet til at understøtte specifikke 
kompetencer som at øge (det ekspressive og receptive) ordforråd og narrative kompetencer, 
ligesom den dialogiske læsning kan anvendes mere generelt som udgangspunkt for gode 
samtaler. Vær undersøgende på barnets vegne – brug hv – ord – hjælp barnet til at pege – 
peg selv osv.  Alt selvfølgelig afstemt efter barnets udviklingsniveau. 
 
”Snakkepakker” 
”Snakkepakker” er bøger med sprogstimulerende aktiviteter af forfatter Lotte Salling. Lotte 
Salling er uddannet bevægelses- og afspændingspædagog og er forfatter til en lang række 
børnebøger og fagbøger om børn og sprog. 
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I første halvår af 2018 vil det være bogen ”Snakkepakker – sprogudviklende aktiviteter til 
hele året” for de cirka 2 1/2-6-årige børn i vuggestue, børnehave og børnehaveklasse, der vil  
danne baggrund for forskellige aktiviteter.  
Formålet med bøgerne er, at få gang i snakken og udfordre børnenes sprog og  
kommunikation samt igennem dialog og varierede aktiviteter at fremme børnenes ordforråd 
og for de børn der kan - interesse for skriftsproget. Materialet giver et alsidigt fokus på både 
sprog, krop, natur og kulturelle udtryksformer (læreplanstemaer) 
 
Totalkommunikation 
Totalkommunikation er en kommunikationsfilosofi, hvor der arbejdes med den rigdom af 
kommunikationsmidler, der er til rådighed ud over det talte ord. Totalkommunikation er 
summen af alle nonverbale og verbale kommunikationsformer, som et menneske benytter 
sig af i en kommunikationssituation.  

Totalkommunikation defineres som kommunikationens 4 a’er: Den almindelige 
kommunikation, den augmentarisk (understøttende) kommunikation og den alternative 
kommunikation og den adfærdsbetingede kommunikation.  
Den grundlæggende antagelse i totalkommunikation er: Man kan ikke ikke-kommunikere.  
Det vigtige ved totalkommunikation er, at alle tilstedeværende kommunikationsformer kan 
bruges til at forstå andres kommunikation og selv gøre sig forståelig – f.eks.:  

 Billedkommunikation - Boardmakersymboler  

 Lydkommunikation  

 Øjenudpegning  

 Kropssprog/kropshandling  

 Konkretkommunikation  

 Tegn til tale/førte tegn  

 Kommunikationspas   

 IKT (talemaskine, talebøf, 0/1 kontakt, pc-er, tablets etc.)  

 Struktur (for at skabe forudsigelighed og genkendelighed).  
 

Andre indsatser 
 
Fælleskab - IPads og robotteknologi 
IPads giver barnet med udfordringer muligheder, det ellers havde været foruden. IPad er 
derfor blevet en del af barnets aktiviteter i hverdagen. 
Som et indsatsområde vil der dette og kommende år blive tilføjet nye dimensioner omkring 
brugen af IPad. Fokus rettes mod at styrke fælleskabet – og dermed de sociale 
kompetencer.  
 
Vi kigger ind i fremtiden og ”introducerer” leg med robotter, som institutioner i Rudersdal 
Kommune har mulighed for at låne. 
Leg med robotter åbner muligheder for at eksperimentere og undres og giver ofte børn med 
særlige behov gode muligheder for succesoplevelser.   
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Forår 2018 – Tema: Bondegården. 
 

Der vil være særligt fokus på fem traditionelle bondegårdsdyr: koen, hesten, grisen, fåret og 

hønen. 

I temaperioden er der fastlagt emneuger, hvor der stuevis arbejdes med samme tema. 

Fællesrytmikken omhandler også temaet. 

 

 Dato  

 29.1 Temastart 

Uge 5 + 6  Hvordan ser dyrene ud? Hvad siger de?  

Uge 8 + 9  Hvad spiser dyrene? Hvad får vi fra dyrene som vi kan spise? – fokus: 

smag/duft 

 1.3 Fælles børnefrokost – spaghetti med kødsovs 

Uge 10  Hvad gør dyrene? Hvor bor de? 

Uge 14 4.4 Fællestur til Barresøgård 

 
 

Program for fællesrytmik på onsdage i temaperioden 

 

1. ”Vi kører med toget ud på landet” (børnene vælger et dyr via Boardmaker symboler) 

2. ”Jens Petersens” (ko+ gris) 

3. ”Lille føl ved du hvad?” 

4. ”Slutsang.” 

 
Bondegårdstur til Barresøgård 
Som afslutning på temaet besøger vi Barresøgård i Lynge – en gård vi tidligere har besøgt 
med stor succes. Bondegårdens dyr er vant til små børn. 
Vi kører samlet til bondegården i en stor bus – spændende!! 
Vi inviterer 1 forælder eller anden pårørende pr. barn med på turen. 

 

Lars bondemand viser børnene rundt, fortæller om dyrene og vi får lov til at fodre dem. 
Vi møder køer, grise, heste, får, høns, gæs, katte og hunde. Vi besøger også Lars´ 
legeplads, hvor der bl.a. er en traktor man kan sætte sig i. 
Besøget inkluderer Lars´ sædvanlige traktement.: kaffe, the, saft, friskbagt brød, marmelade, 
honning osv... Alt sammen ØKO-naturligvis! Derudover byder dagen også på ca. en halv 
times musik og sanglege om bondegårdens dyr – Lars spiller klaver og harmonika. 
 
Til temaet udarbejdes sprog – og kommunikationsmateriale der bl.a. kan indeholde: 

 Tegn Til Tale, Boardmakersymboler brug af talemaskiner og Big Macks  

 Sanghæfte med tegn (fagter) og symboler. 

 IPad Apps bl.a. ”Bondegårdsdyr”, ”Tumling Tommy”, ”Hr. Bamses Bondegårdsdyr”, 

 Titler på relevante bøger, der kan læses hjemme og i Børnehuset. 
 
Materialet udarbejdes af barnets stue og benyttes i Børnehuset, men er også tænkt som et 
materiale, der kan bruges hjemme og inddrage barnets forældre i at øve, forberede og 
opbygge forventninger hos børnene dels i hele teamperioden og op til den fælles 
bondegårds tur den 4. april 2018  
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Andre aktiviteter/traditioner 
 

 Dato  

Marts 12. Trille æg og spise æggekage 

Maj 3. Bedsteforældredag – vi planter sammen og gør haven fin til 

sommerfesten. 

Juni 22. Sankt Hans – bål med heks i Sansehaven 

Juli & august  Sommeraktiviteter med fokus på udeliv 

September 6. Idrætsdag – på stadion 

Oktober 3. Vi laver græskarlygter 

 11. Motionsløb – vi spiser græskarsuppe. 

November  Julerier  

December  Julerier 

 
 
 

Minibus 
 
Den nye minibus giver børnehuset muligheder for nye og spændende oplevelser. 
I løbet af 2018 bliver der arrangeret ture ud af huset.  
Der tages hensyn til det enkelte barns behov og dagsform i forhold til deltagelse.  
Der skal arbejdes med, hvordan hverdagen med bussens muligheder kommer til at forme sig 
og passe ind i den specialpædagogiske kontekst. 


