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Børnehaver, der deltager i åbningen
Navn

Kontaktperson

Mail

By

Aktivitet

Øster Snede
Børnehus

Karin Hansen

karin8723@gmail.com

Øster Snede

Barrit Børnehus
og SFO

Helle Akädia Eglin

Helle.eglin@hedensted.dk

Barrit

Børnene laver en tegning i a3. Dem vil vi gerne
have trykt på nogle plader så de kan sættes i siden af vejen
Øjesten – for børnene introduceres dette ved at
fortælle hvad ordet betyder og hvordan ordet bruges.
Vi lader børnene høre sangen ”du er min øjesten
…..”.
Vi har kopieret en masse forskellige måder at
tegne øjne på¨- evt få luna til at lave en masse.
Det skal være tegninger og kun et øje pr. papir
A4. Disse er til inspiration. Nu skal alle børn tegne
ét øje. Det enkelte barns øje skal overføres til 1-5
kæmpe sten vi ”planter” på legepladsen. De tegnes op af voksne med posca tuscher og lakeres
med spralak. Nu har vi øjesten x antal børn der
passer på os, holder øje på legepladsen.
Drømmesten.
Alle børn laver en drømmesten – vi skal finde
ideer til egnet maling mm. Vugger kan være med.
Stenens proces dokumenteres med fotos og video. Skal med børnene hjem efterfølgende. Evt.
fernisering Hvad er en drømmesten? Vi introducerer for børnene ved at læse passage fra sagaen
om ”mom”

Økonomi
2313 kr.
2-3.000

Ølholm USFO

Anette Nielsen

anette.nielsen@hedensted.dk
Kristina.Hansen@Hedensted.dk

Ølholm

Aale/Hjortsvang USFO,

Kristina Hansen

Børnehaven
Lykkebo

Grethe Nielsen

Grethe.Nielsen@Hedensted.dk

Hedensted

Tryllefløjten

Lisbeth Østergaard

Lisbeth.oestergaard@Hedensted.dk

Daugård

Børnehuset
Spiloppen
Børnehuset
Østerled,

Finn Abrahamsen

fa@hedensted.dk

Hedensted

Kirsten Bolvig Laursen

kirsten.laursen@hedensted.dk

Hedensted

Noget til indfaldsvejene med lys?

Aale
De største børn: Tegner og maler deres drømme
og ønsker på store plancher der hænges på børnehavens hegn.
Mellem børnene: Snakker drømme og ønsker og
maler på sten der skal ligge rundt omkring børnehaven.
De Mindste børn: Tegner og maler ønsker og
drømme der lamineres og hænges op i træerne
omkring børnehaven.
D. 20. januar vil vi lave fernisering, hvor børnene
skal rundt og kigge hinandens kunstværker. Vi vil
lave små sandwich og en frugtbowle til børnene.
Om eftermiddagen når forældrene henter deres
børn er der fremvisning af værkerne og kaffe på
kanden til dem.
Vi har valgt at samarbejde med skolen.
Børnene skal male ”ønskebilleder” på nogle plader, som bliver hængt op på hegnet ind til skole
og SFO – altså ned af skolevej.
Måske også drømmefangere og ønskesten
Den 20. januar holder vi en lille fernisering.

1300 kr.

Af hvide plastplader skæres balloner, hvorpå børnene maler deres drømme. De maler dels med
alm maling og dels med selvlysende maling. Uden
om ballonerne sættes hønsetråd. Selvlysende
faldskærmsline i pink og grøn flettes ind i hønsetråden. ”installationen” sættes fast på hegnet
mellem legepladsen og Østre Ringgade.

2970

Forløbet strækker sig over tre uger efter juleferien, fra d. 2.jan. til d. 20. jan. Det er en åben aktivitet i køkkenet, hvor alle børn har mulighed for
at deltage og være en del af det.
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Rårup Børnehus

Line Hvidberg-Hansen

Line.Hvidberg-Hansen@Hedensted.dk

Rårup

Tørring Børnehus

Helle Hanne Povelsen

Helle.povelsen@hedensted.dk

Tørring

Giraffen

Kirsten Kjems

Kirsten.Kjems@Hedensted.dk

Glud

Naturbørnehaven Myretuen i

Rigmor Jespersen

rigmor.jespersen@hedensted.dk

Tørring

Og til sidst den store dag…
Fredag d. 20. jan. 2017 fejrer vi åbningen og opsætningen af vores egne kunstværker ved at
sende balloner afsted fra bakken. Tanken er, at
alle børn skal puste deres ønsker og drømme ind i
ballonerne og sende dem op i himlen i fælleskab.
Herefter er der frugtfade med frugt udskåret og
dekoreret som balloner
En ønskessky hvor alle børn fra Børnehuset vil
kunne synliggøre deres drømme og ønsker om/for
det gode liv. Vi vil sætte ønskeskyen op ved Rårup hallen, så flest mulige borgere vil kunne se
den.
Ud over dette vil vi lave et drømmetræ, med
drømmefangere lavet af genbrugs- og natur materialer og drømme kugler lavet af styropor kugler, som børnene skal dekorerer. Vi har en plan
om at spørge om der er nogle beboere på plejehjemmet i Rårup, der vil være med til det. Kuglerne skal symboliserer menneskets forskellige
drømme og ønsker for deres liv.

ca.
2100 kr.

Vi arbejder med universet, hvor himlen oplyses af
selvlysende måner, stjerner, hjerter, solen, planeter, sommerfugle og kærlighedsstickers. Vi hænger det op i træer og på hegn omkring børnehaven i Glud by. Vi symboliserer det uendelige og
forskelligheden.
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