
Rammeplan for fritten foråret 2019 

 

Fritten har lavet en rammeplan for forårets aktiviteter.  

Der er planlagt aktiviteter, der tager udgangspunkt i personalets interesser og 

kompetencer. Børnene i fritten kan bl.a. tilmelde sig til nogle af de planlagte aktiviteter. 

Aktiviteterne kan strække sig afhængig af hvor længe interessen er der, og alle aktiviteter 

er frivillige. 

 

I Fritten ønsker vi at børnene har medbestemmelse i et omfang der giver mening for både 

børn og voksne. 

 

Børnene skal opleve en hverdag, hvor der er medbestemmelse og indflydelse på egen fritid, 

og hvor deres behov og ønsker får indflydelse på det pædagogiske personales planlægning af 

arbejdet. 

 

Børnene får medbestemmelse i og ved en hverdag med vekselvirkning af sociale såvel som 

individuelle aktiviteter. 

 

Børnene skal opleve en hverdag med en vekselvirkning mellem voksenstyret og egen 

leg/aktivitet og hvor de inddrages i hverdagens gøremål. 

  

Børnene vil i hverdagen mærke, at de kommer til orde og bliver hørt, og de vil ligeledes lære 

at tage ansvar for egne handlinger. 

 

Hal aktiviteter.   

Vi vil bruge hallen til forskellige aktiviteter såvel planlagte som til fri leg. Vi ønsker at 

børnene oplever glæden ved at være fysisk aktiv i samspil med andre. 

Der vil derfor være fokus på sociale kompetencer og vigtigheden i, at børnene kan indgå i 

et fællesskab, hvor der er plads til alle. Vi vil komme omkring konkurrencebaserede 

aktiviteter, hvor der i forskellige lege vil være forskellige aktiviteter. Formålet med dette vil 

være at skabe ”gode vindere og gode tabere”. 

 

Udedag. 

Vi har i fritten én fast ude dag, hvor der indimellem vil være planlagte aktiviteter såsom bål, 

snitteværksted, arbejde med forskellige værktøjer og dragebygning 

Uderummet vil ikke altid være gennemplanlagt, derfor er det ideelt til, at børn kan skabe 

lege og aktiviteter som de ikke gør indendørs.  



Udelivet byder på varieret social kontakt og der er rigelig plads. Det betyder større 

tolerance, færre konflikter og dannelse af andre legegrupper.  

Udeliv giver plads til at børnene har et større rum til at udfolde sig fysisk, samt skaber 

mulighed for at have et højere aktivitetsniveau. 

 

Skærm dag. 

Vi har skærm dag hver fredag, som foregår i et lokale med voksen synlighed. 
I Fritten ønsker vi at imødekomme børnenes ønsker og interesser, og derfor syntes vi, det 
er relevant at skabe et rum for børnene, hvor de kan spille på computere og ipad.  
 
Vi oplever børn, der mødes i fællesskabet omkring spil. Børnene viser og forklarer spillene 
for hinanden, og pludselig opstår en uformel læring, hvor der er fokus på samarbejde, 
sproglige kompetencer og træning af hukommelsen. 
 
I spille-fællesskabet bliver der skabt relationer på tværs af alder, køn og grupper, hvilket 
styrker fællesskabet i fritten.  
   
Den frie leg i fritten bærer præg af, at børnene bl.a. har snakket og spillet med hinanden til 
spilledag, og det er med til at skabe et fællesskab i løbet af ugen, hvor børnene fx glæder 
sig til at spille sammen om fredagen.  
   

 

Kreativt værksted. 

Vi har kreative værksteder hvor det gør det muligt at udfolde sine kreative evner. Alle kan 

være med på forskellige niveauer. Det er lysten, nysgerrigheden og processen der gør det 

spændende. 

Det er muligt at fordybe sig kreativt i et længere forløb og eksperimentere med forskellige 

former for kreativitet. Vi lytter til børnenes ideer og ønsker, og vil efterkomme dem i den 

grad den er muligt. 

 

Frie aktiviteter/leg. 

Efter en meget struktureret hverdag, er vi meget opmærksomme på at give børnene 

mulighed for at være selvforvaltende i den frie leg. 

Vi ønsker at den frie leg skal være et sted, hvor børn kan igangsætte deres egne ideer og 

have tid til at fordybe sig i deres egne meningsfyldte aktiviteter. Herigennem er det målet, 

at barnet udvikler vigtige egenskaber som selvstændighed, selvværd, kreativitet og social 

ansvarlighed. 

 



 

Faste traditioner/ højtider. 

Traditioner har stor betydning for kulturen i Fritten. 

Vi har en vifte af traditioner, der giver mulighed for fællesskab, gentagelse og genkendelighed. 

Årstidsbestemte højtider og aktiviteter giver mulighed for sanseoplevelser og forståelse for 

årets/naturens rytme. 

Traditioner er også mulighed for overlevering af kultur fra gamle til nye medarbejder og børn 

Nye traditioner skabes gennem årene 

 


