Julehygge i kolbøtten
I december har vi Kolbøtten fokus på tid og nærvær med børnene igennem julens traditioner.
Vi ønsker, at give børnene en oplevelse af julens mange historier, aktiviteter, sanselige oplevelser og
traditioner. Særligt i julemåneden, hvor alle har meget at se til, er det vigtigt for os at prioriterer nærværet
og fordybelsen, sammen med børnene, højere end selve produktet.
Det betyder, at vi gerne vil prioritere tid til at klippe, klistre, bage, synge, danse, høre musik, lede efter
nisser og pynte op. Tid til at undres, glædes og stille os nysgerrige på julen, i det omfang, som er muligt og i
tråd med Kolbøttens kultur.
Det betyder derfor også, at der bag ved hver aktivitet ligger pædagogiske overvejelser i forhold til hvordan
personalet er aktive i processer sammen med børnene.
I julens mange traditioner hører også glæden ved at give. Den tradition kan formidles på mange måder. I
vores pædagogiske arbejdet er det barnet som er i fokus. Det er den oplevelse og udvikling, som ligger hos
det enkelte barn og hos børnene som gruppe, som for os er i centrum.
Det kan være når:





Vi klipper og klistrer og snakker om hvem som skal have det fine pynt, hvor det skal hænge og
hvornår det skal hænges op.
Vi bager og vi smager på pebernødder og følger processen, snakker om hvordan og om man bager
hjemme. Vores fokus er på vores forskellighed og det unikke ved at være det, også i valg af
traditioner hjemme.
Vi synger julens sange og snakker om hvordan barnet hjemme kan lære de sange til mor og far,
søster og bror, vi øver så barnet har mulighed for at kunne synge med rundt om træet eller til
julemiddagen.

I alle disse aktiviteter er også den pædagogiske læring omkring det at vente på tur, at være en del af
fællesskabet, at skabe noget sammen, at være en del af en proces i fokus. Dialogen om, at give, om at
ønske, om at deltage. Dette er grundlæggende værdier, som er skabende for børns forståelse for den
kulturelle oplevelse og udvikling som vi vil give videre til børnene.
Alt hvad vi laver i løbet af december, får børnene med sig hjem når de går på juleferie, i en papir pose.
Således skabes der bro mellem børnehave og hjem, og mor og far kan i dialog med barnet finde ud af
hvordan og hvem posens indhold skal glæde. Måske skal der sættes en sløjfe på posen og under træet, eller
måske skal den åbnes og dens indhold pakkes ind som små hemmeligheder. Barnet kan også vælge at
glæde bedstemor med nyt julepynt til juletræet, hænge det på eget træ, i vinduet eller hvor det ønsker.
Læringen og værdien bag bliver den samme for alle, men hvad børnene hver især får med sig hjem, det er
forskelligt – akkurat som børn også er forskellige
Julen i Kolbøtten skal være børnenes jul, hvor der er tid til fordybelse, forundring og forventning

