
SKAB TILBUD TIL VUGGESTUE- 

OG DAGPLEJEBØRN 

- i eksterne læringsmiljøer

De 0-2-årige er en særlig gruppe at få besøg af på kulturinstitutionerne. 
Her følger en række gode råd, når du skal udvikle forløb til denne målgruppe. 

1 
Tro på, at børnene kan 

Ofte kan de yngste børn indgå i meget mere, end man tror. De gør det blot på andre måder. 

2 

Skab  taktile møder 

Børn i den alder er kun lige begyndt at udvikle deres talesprog. Lad dem opleve, arbejde med og give udtryk på andre 
måder. De kan fx røre ved noget, rense noget, fytte noget eller hente noget. Tænk ind, at de alleryngste også sanser 
med munden. 

3 

Skab  forbindelse mellem institution og kulturinstitution 

Send et fotograf eller et lille brev digitalt til pædagogerne, som de kan printe ud og se på sammen med børnene. Eller 
udlever fx en lånekuffert med håndgribelige materialer, en bog eller billeder af de steder, genstande eller aktiviteter, 
der indgår i forløbet. Det skaber tryghed og genkendelse, når de ankommer. Du kan også lade dem få noget med sig 
hjem fra besøget: En sang de har lært, et postkort, et billede eller andre genstande, der viser, hvad de har arbejdet med. 
Det kan også være, at børnenes første møde sker ved, at du kommer på besøg hos dem. 

4 
Vælg aktiviteter der appellerer til små børn  

Det kan fx være at fnde eller samle ting. Overvej om det kan bruges i forløbet. 

5 

Støt børnenes sproglige udvikling  

Udvælg ord, der er centrale for aktiviteten, og gentag dem løbende. Vis dem også gerne noget visuelt som fotografer, 
billedmagneter eller piktogrammer - og overvej om de efterfølgende kan få det visuelle med hjem, så de kan tale videre 
om besøget i institutionen. 

6 
Vær opmærksom på, at der er stor forskel på børnenes udviklingsniveau  

I samme dagpleje- eller vuggestuegruppe kan der både være små børn, der ikke kan tale eller gå endnu, og større børn, 
der kan hoppe og tale og løse små opgaver. Vælg derfor aktiviteter, som tager højde for, at børnene er forskellige. 

Kilder: Anbefalingerne bygger på erfaringer fra Naturcenter Amager Strands forløb “Et hjem til rejen” samt Københavns 
Museums forløb “For gamle dage siden” og podcasten “Hvorfor skal små børn fra vuggestuer og børnehaver på museum?”. 
Du kan læse mere om børnehaver og vuggestuer på skoletjenesten.dk/temaer 
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