Fredagshygge smittemodel. (Se vores smittemodel på musik som supplement)
Sammenhæng:
Hver fredag mødes alle børn og voksne i Kastaniehuset i kælderen og holder fredagshygge.
Alle stuer forbereder børnene på at skulle til fredagshygge ved at fortælle dem om vores
forventninger.
I kælderen er der mørkt og lamperne er tændt, alle finder en pude at sætte sig på De voksne fordeler
sig godt imellem børnene.
Vi starter altid med at synge Kastaniehussangen og slutter altid med "Hej Hej Hej"
Vi synger altid den sang der hører til den næste tradition og andre børnesange. Der bliver også
lavet bevægelses- og fagtesange. Børn der har lyst synger i mikrofon for os på gulvet. Hver tredje
fredag skiftes stuerne til at lave og udføre programmet.
Fredagshyggen varieres ved at invitere folk ind på nye instrumenter. Børnene præsenteres for
forskellig musikgenre såsom klassisk, pop og rock. Der bliver nogle gange vist video fra vores
arrangementer i Kastaniehuset og andre musikvideoer.
Fredagshygge foregår engang imellem på vuggestuen eller udenfor.
Mål:
At børnene ved at det er fredag og vi er klar til at holde weekend.
At børnene bliver sikre i at stå frem på scenen og synge/optræde for et publikum.
At de opnår en større tro på sig selv i at stå frem foran en forsamling. Dette gavner dem senere i
livet, når de skal række hånden op i skolen, fremlægge for klassen eller præsentere noget for et
publikum mm.
At opleve fællesskabet ved at synge sammen i kor og lave sanglege som alle kender.
At de voksne er en del af fællesskabet ved at være blandt børnene og fordelt ved væggene.
Tegn:
At vi hører børnene være bevidste om at det er weekend og måske fortæller hvad de skal i
weekenden.
At børnene udtrykker glæde og forventning over at skulle i kælderen.
At børnene leger fredagshygge på legepladsen og andre steder i huset.
At høre rundt i krogene at børnene synger de sange vi lige har sunget.
At børnene laver scener hvor de optræder for andre børn på, legepladsen
At børnene rækker hænderne i vejret når vi spørger om de vil op at synge.
Tiltag:
At børnene bruger vores nye musik hytte på legepladsen som musikudfoldelse.
At få Rikke Holst med på, saxofon og Pernille med på blok fløjte.
Bruger de trådløse mikrofoner.
Vi starter fredagshygge 9.45 – 10.30, da tiden passer bedre ind i vuggestuens rytme og vi undgår
samtidig at afbryde børnehavebørnenes leg mellem frugt og fredagshygge. Et forsøg indtil
sommerferien.
Vi strammer op om, at stuerne på skift hver tredje fredag, er ansvarlig for fredagshyggen.
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Evaluering:
Ser vi de nye børn komme på scenen?
Generelt ser vi mange nye børn på scenen, men hvert barn er forskelligt. Nogle ser lige tiden an, andre vil
helst deltage fra deres plads på gulvet. Her kunne vi gøre mere brug af de trådløse mikrofoner. Til gengæld
er de fleste deltagende ved bevægelsessange.
Hører vi noget fra skolerne eller forældrene om deres børn tør stå frem i klasserne?
Vuggestuen fortæller at børnene derhjemme synger meget og har arrangeret fredagshygge for forældrene.
Generelt får vi ikke mange tilbagemeldinger, men enkelte forældre har fortalt at deres børn er, var fortrolig
ved at optræde, og de mener det er deres erfaring fra Kastaniehuset der har hjulpet dem. Andre forældre
beretter at børnene er aktive i klassen og til skolens morgensang, mens en anden kun står frem hvis han skal.
Ser vi nye fællesskaber blive dannet?
Vi ser fællesskaber til fredagshygge ved at børnene gerne sidder ved siden af dem de lige har leget med,
at vuggestuen søger børnehavebørnene, at børnene er på scene på kryds og tværs af stuerne, at søskende
søger hinanden. Kontakter til andre børn som bygges videre på.
Hør eller ser vi børn der ikke har lyst til at deltage i fredagshygge?
Generelt er børnene glade for fredagshygge. Det hænder at de ældste børn siger at de ikke gider, men oftest
fordi de er i gang med noget de ikke ønsker at afbryde. Det kunne være en ide at inddrage dem i planlægning
af fredagshygge. Vuggestuen kan godt blive lidt urolige, hvilket skyldes alderen.
Når børnene forlader Kastaniehuset har de så en bred viden om musikgenre?
Børnene høre forskellige former for musik i Kastaniehuset lige fra Kim Larsen, til rock og de
kendte børnesange, men det kunne godt være mere. Vil ikke sige at de har en meget bredt viden om
musik, men de hører forskellige genre i løbet af deres tid.
Vi kunne have flere ”gæstesolister” og ind imellem høre en anden musikgenre på anlægget. De
kender også til forskellige musikinstrumenter.
Hvordan har tidspunktet fra 9.45-10.30 passet?
De to gange vi har prøvet det, har det gået fint at starte 9.45 i børnehaven, da de nu kan gå direkte
fra frugt og derfor ikke har nogle igangsatte aktiviteter der skal afbrydes. I vuggestuen giver det
mere ro
Til forberedelse af spisningen.
Hvilke succeser har vi set ved at de voksne på skift har taget fredagshygge?
Det fanger børnene når der sker noget nyt til fredagshygge, det der virker bedst, er når en anden
voksen end Jan eller Helle selv ”står frem” og får børnene med, frem for at der afleveres en liste
med sange til dem.
Det giver engagement, ejerskab og ny inspiration når vi hører nye sange og lege. Vi skal blive bedre
til dette.
Har de voksne været en del af fællesskabet?
Vi er blevet bedre til at være en del af fællesskabet. Vi går mere på scenen med børnene, er mere
nærværende, deltagende og aktive. Rollerne kan være forskellige – en del af gruppe, observatør
eller som
”politibetjent”
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