Programoversigt for Børneåbningen d. 20. januar 2017
Dagtilbud og skoler i Ikast-Brande Kommune
Dagtilbud/skole

Aktiviteter

Tidspunkter Kontaktperson

Engesvang Børnehuse

Der bydes velkommen på legepladsen i alle 3 afdelinger

Kl. 13.00

”Puff den magiske drage” synges på samme tid i alle 3
afdelinger. Afdelingerne har hver deres version af sangen

Kl. 13.15

Nils Mathiesen
Mail: nimat@ikast-brande.dk
Tlf. 9960 5045

Arrangementet optages med en drone, som flyver fra
afdeling til afdeling.
Forældrekaffe

Kl. 13.30- 14.00

På Klosterlund synges og optages sangen: ”Puff den
magiske drage”

Bording Børnehave

Multiudstilling i ”Væksthuset”
Præsentation af en alsidig udstilling hvor børnene viser,
hvad deres ønsker er: udstilling af billeder - tegninger - ord
- musik – skulpturer – film - mm.
Børnehavens fælles musikvideoproduktion over sangen og
dansen ”Ønskelandet” vises.

Kl. 13-15.30

Stig Skovbo
Mail: stsko@ikast-brande.dk
Tlf. 99 60 49 62

Frisenborg/Svaneparken

Forældre kaffe:
Hver stue opfører et vers fra sangen på en kreativ måde,
som fører os igennem sangen.

13.30-15.00

Opførelse af Ønskelandet

Kl. 14.00

Frisenborg: Kristina
Refsgaard
krisref@hotmail.com
60372415
Svaneparken: Thomas
Hjortshøj
thomashjorten@hotmail.com
24911355.

Hyldgård/Lægdsgård

Forældrekaffe:
Teater med to skuespil, som opføres af personale og de
børn, som har lyst og mod til at deltage.

Kl. 14.00
Robert Bagger
www.pladstilliv.dk
Tlf. 60 80 31 31

Forestillingerne er formet efter fællestemaet
”Ønskelandet” og førskolebørn har skrevet skuespillene.
Der er lavet kulisser og scenografi til forestillingerne.

Børneby Øster

Børneåbningen afholdes i 3 huse.

Kl. 10.30

Børnene fortæller om deres tanker vedr. Ønskelandet.

Børnehuset Villavej

Forældre inviteres på Kaffe i Ønskelandet
Fællessang
Ønskelandet opleves

Kl. 14.00

Musikalsk legestue for de yngste vuggestuebørn.

Kl. 9.30-9.50

Lea Gitz Hansen
leaha@ikast-brande.dk
Tlf. 61759176

Musikalsk legestue for de ældste vuggestuebørn.

Kl. 10.00-10.20

Børnehavebørnene synger og danser sammen

Kl. 10.00-10.30

Forældrekaffe på alle stuerne.

Kl. 12.30-15.30

Kaninernes musikvideo til fællessangen ”Ønskelandet”
vises.

Kl. 13.00

Susanne Bay
Mail: subay@ikast-brande.dk
Tlf. 21179504

Kaninernes musikvideo til fællessangen

Vestbyens Børnehus

”Ønskelandet” vises.

Kl. 14.00

Forældrene inviteres til sang under åben himmel og
kaffe/cacao i bålhytten
Frisk luft i lungerne er en gave for børn og voksne når der
lægges op til ”Sang på Bakken”

Kl. 14.00
Josephine Bilkerdÿk
Mail: jobil@ikast-brande.dk
Tlf. 99604760

Vuggestuen – Jens Pedersens ko den har horn
Lille Børnehave – Jeg er en glad lille cowboy
Store Børnehave – En indi, to indi, tre indianer

Kongevejen

Forældrekaffe på stuerne.
Stuerne optræder i Himmelrummet. Der vil være fine
ståpladser :O)

Kl. 14.30-15.30
Gerda Jensen
Mail: gejen@ikast-brande.dk
Tlf. 9960 4555

Regnbuestuen optræder
Med sangen/melodien som baggrund skabes Ønskelandet:
En fortælling skabt af børn

Kl. 14.10

Solstuen optræder
Med sangen/melodien som baggrund skabes Ønskelandet
Tema: Fri for mobberi

Kl. 14.30

Stjernestuen optræder
Sang og dans til Ønskelandet
Børnene går fra Drømmeland til Ønskeland

Isenvad skole og Børnehus

Kl. 14.50

Månestuen optræder
Med sangen/melodien som baggrund skabes Ønskelandet:
Med denne Ønskesten vil jeg ønske at ….

Kl. 15.10

Morgensang. Vi synger fællessangen ”Ønskelandet”.

Kl. 7.50

Dans i SENTRUM. Indskolings elever viser dansen
til ”Ønskelandet” for elever fra mellemtrinnet.

Kl. 8.00

Eventyr fortælling. Mellemtrins elever læser eventyr
for indskolings elever i små grupper.

Kl. 8.15

Eventyr fortælling. Indskolings elever læser eventyr
for børnehaven i små grupper.

Kl. 9.00

Alan Martinsen
Mail: almar@ikast-brande.dk
Tlf. 30109430

Ejstrupholm Børnehuse

Eventyr fortælling. Pædagog fra Børnehuset læser
eventyr for dagplejen.

Kl. 10.00

Forældrekaffe i Børnehuset.
Fællessangen ”Ønskelandet” spilles og synges.
Eventyroplæsning i små grupper.

Kl. 14.00-15.00

Vestergade:
Forældrekaffe:
Storskærm med børnenes Puppet Pals videoer og musik
videoer

Kl. 13.15.30

Rikke Herman Kempf
Petersen
Mail: ripet@ikast-brande.dk
Tlf. 9960 5750/9960 5740

Billeder og videoer der er blevet taget i perioden.
Udstilling af børnenes fantasidyr.
Forældrene vil sammen med deres barn, få mulighed for, at
bidrage til et fælles projekt.
Lærkevej:
Forældrekaffe:
skærm i alrummet med video af børnene, der danser og
evt. spiller på instrumenter til sangen ”Ønskelandet”

Kl. 13.30-15.30

Billeder og videoer fra perioden.
Forældrene vil sammen med deres barn, få mulighed for, at
bidrage til et fælles projekt.

Højderyggens Daginstitution
Skovhuset: Børn fra Nørre-Snede Skole kommer

Ca. kl.10.30

Kim Hyttel
Tlf. 9960 5659

og laver fortælling sammen med børnehavebørnene

Børnehuset Brande

Mail: kihyt@ikast-brande.dk

Forældrekaffe:
Sangen ”Ønskelandet” vises og synges af de største børn.
Sangen ”Ønskelandet” bliver spillet på skærm i alle 3 huse.

Kl. 13.00-15.00

Forældrekaffe

Kl. 14.00-15.30

Opførelse af Ønskelandets dans:
Under fremførelsen af dansen holder voksen/barn skilte,
der viser hvad der synges/danses om.

Kl. 14.30-15.00

Bettina Markvardsen
Mail: bemar@ikastbrande.dk
Tlf. 9960 3531

Fællesrummet er udsmykket med temaer fra de 3 lande
(legeland, vandland og fantasiland)
Brande Børnehaver

De 3 afdelinger samles i Tumlehøj.
Forældrene inviteres til at deltage i børnenes univers.

Kl. 13.00

Majbritt Emborg Kristensen
Mail: maekr@ikastbrande.dk
Tlf. 9960 3545

Kl. 13.00-15.00

Anne Dankleff
Mail: andan@ikast-brande.dk
Tlf. 21341729

Kl. 8.00

Charlotte Kjeldsen Skipper
Mail:chski@ikast-brande.dk

Ønskelandet synges.

Vibereden

Herefter byder alle 3 afdelinger ind med deres bud på
fortælle kunsten, og hvordan man kan bruge den i forhold
til børn og deres ønsker, drømme og håb.
Åbent hus for forældre, søskende og bedsteforældre.
Gæster guides via skattekort forbi installationer og ned til
gården hvor der er fernisering af vores ønskeland.
Kaffe og kage i institutionen.

Kernehuset

Kernehusets børnehavedel deltager i morgensang i skolen.

Til middagssamlingen arbejder vi med ”Ønskelandet” ud fra
vores Fortællekufferter.

Kl. 10.40

Tlf. 9960 3811

Kl. 13.30-15.00
Forældrekaffe i børnehaven:
Forældrene informeres om kulturby 2017. Startskuddet for
et projekt, som børnehaven vil fremføre for forældre og
børn til sommerfesten i børnehave/SFO.
Dagplejen:
Snurretoppen: Hyldgårds
Alle,Ikast
Isenvad: Isenvad Skole
Bording Legestue: FDF-huset
Ejstrupholm Legestue:
Ejstrupholm Børnehave
Gludsted-Hampen Legestue:
Klubhuset
Klovborg Legestue
Nørre Snede Legestue: Stadion i
Nørre Snede
Brande Legestue: Biblioteket i
Brande

Aktiviteter for og med dagplejens børn
Legestuerne arbejder med Fortællekunst på forskellig vis i
de enkelte legestuer:
Fortællinger med Bordteater eller Dukketeater.
Fortællinger med fokus på det sanselige og æstetiske
Da børnene er meget små vil aktiviteter og tidsrum justeres
i forhold til børnegruppens behov.
Forældrekaffe:
Lokalt justeret i forhold til forældrenes mulighed for
deltagelse.

Kl. 9-11.00

Kl. 14-15.30

Dagplejeleder, Lotte Krarup
Mail: lokra@ikast-brande.dk
Tlf. 2174 5184

