
Barnets bog i Langsø børnehus. 

Sammenhæng: Alle børn, som starter i Langsø børnehus får udleveret en mappe, som vi kalder 

Barnets bog, som følger dem indtil skolestart. 

Vores ressourcer: Vi har mulighed for at lave en rød tråd gennem barnets institutions liv fra 0-6 år.  

Mål: Barnets bog, er en bog, der bygges op med fotos, tegninger og beskrivelser af barnets 

udvikling og oplevelser i Langsø børnehus. Barnet får sin historie beskrevet i den tid, barnet er i 

Børnehuset og på den måde bidrager bogen til barnets identitetsudvikling 

Tiltag: Kontaktperson har ansvaret for, at der kommer billeder (hvor barnet er i centrum, ikke 

billeder af en stor børnegruppe) og tegninger (ikke udklip, som nemt falder ud af plastiklommerne) 

i Barnets bog. Barnets bog skal indeholde følgende: 

Vuggestuen: 

- Billeder af barnets første dage 

- Stamtræ, som udfyldes af forældrene. 

- Daglige oplevelser (altid med dato/måned på) 

- Barnets fødselsdage 

- Udflugter 

- Billeder fra højtider (jul, fastelavn og påske) 

- Fælles oplevelser f.eks. diplom fra skolerne motionsdag 

- Tegninger/malerier (altid med dato på), som er med til at vise en udvikling. 

Børnehaven: 

- Billeder af barnets første dage 

- Stamtræ, som udfyldes af forældrene. Hvis ikke den er udfyldt i vuggestuen. 

- Daglige oplevelser fordelt på forår, sommer, efterår og vinter (altid med årstal på) 

- Barnets fødselsdage 

- Udflugter 

- Billeder fra højtider (jul, fastelavn og påske) 

- Fælles oplevelser f.eks. diplom fra skolerne motions dag, søndersøløb, 112-dag  

- Tegninger/malerier (altid med dato på), som er med til at vise en udvikling 

- Bidrag fra hjemmet f.eks. ”brev fra nissen” – sommerferie-oplevelser. 

Tegn:  

- Sproglige kompetencer: Barnet snakker og fortæller om siderne i Barnets bog 

- Sociale kompetencer: Børnene sidder sammen og snakker om fælles aktiviteter. (I 

børnehaven må børnene selv kigge i bogen, i vuggestuen kigges i bogen sammen med en 

voksen). 

- Barnets alsidige kompetencer: Bliver styrket ved, at barnet genkender ting/aktiviteter ud 

fra billederne i bogen. 


