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Formål med materialet 
 

Mange familier oplever i denne tid udfordringer, når dags-

strukturen pludselig mistes. Uden faste rutiner og rammer 

kan der let opstå kedsomhed og deraf følgende konflikter. 

Den ydre styring er essentiel for mange børn. Det er der-

for vigtigt, at vi som forældre formår at skabe denne struk-

tur hjemme. Med Kluddermors Dagsskema får du hjælp 

til at strukturere dagens aktiviteter. 

 

Målgruppe 
 

Materialet henvender sig til familier med børn i indskolin-

gen og mellemtrinnet, samt til familier med børn med  

særlige behov.  

 

Anvendelse 
 

Klip billedstrimlerne ud, og lav én lang strimmel, som   

sættes et synligt sted i huset. Følg anvisningerne i dagsske-

maet, hvis det giver mening for dig/jer. Ellers lav det om. 

Du kan altid klippe og klistre skemaet sammen på en an-

den måde, så det passer præcis til jeres behov i din familie.  

Det vigtigste er, at der er en fast ramme for dagen. Husk at 

få skabt en god stemning, og giv ros og anerkendelse, når 

barnet følger planen.  

Det er dig, der sætter dagsordenen, men husk at inddrage 

og inkludere børnene, så de også føler ejerskab til planen. 

Se flere idéer til dette inde i materialet. 

 

God fornøjelse :-) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøv at stå op på nogenlunde samme tid 

hver dag.  

Sæt f.eks. uret til kl. 8.00 i hverdagene. 

 

 

 

 

Der børstes tænder, bades mm. 

 

 

 

 

 

Tøj på. 

 

 

 

 

 

Spis morgenmad sammen. Nyd, at der 

endelig er tid til at tale sammen over ma-

den. 

 
 

 

 

 

Lav en lille morgensamling, hvor I taler 

om dagen. Fortæl, hvad der skal ske. 

Lad evt. børnene vælge eftermiddagens 

spil og aftenens film. Og hvad skal vi spi-

se i aften? Inkludér barnet, men husk, 

det er dig, der sætter dagsordenen. 

 

Der arbejdes med dansk. Måske har dit 

barn fået lektier for. Ellers find selv     

opgaver på nettet. Gå evt. ind på Bubble-

minds.dk og find et væld af  gode materi-

aler. Brug gerne Forlaget Kluddermors 

hjælpepakke også på Bubbleminds.dk. 

 

Tid til en frugtpause og lidt at drikke.  
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Efter frugt arbejdes videre. Nu er 

der matematik. Måske har dit barn 

også her fået lektier for. Ellers gå 

ind på Bubbleminds.dk og find 

gode materialer. 

 

 

Pausetid og frokost. Lad barnet 

hjælpe til med at gøre frokosten 

klar. 
 
 

 

Tid til fysisk aktivitet. Lad børnene 

spille bold i haven, cykle eller hop-

pe på trampolinen og få frisk luft.  

I kan også gå en dejlig tur sam-

men. Måske skal hunden luftes? 

 

 

Læsetid. Enten læser barnet selv, 

eller du kan læse højt af en god 

bog. Sæt til slut en forventning  

om, hvad der mon sker i næste  

kapitel… Det må vi se i morgen :-)  

 

 

 

Nu spilles der brætspil! Find jeres 

spil frem af gemmerne og få en 

god snak om stort og småt, mens 

der spilles. Man kan også lægge et 

kæmpestort puslespil over flere 

dage. 

 

Lad barnet tegne, klippe og klistre. 

Har du tid, så vær med og nyd at 

være kreative sammen. Måske skal 

der males påskeæg snart?  

På Pinterest/crafts for kids finder 

du et væld af gode idéer. 

 

Så er der ”skærmtid”! Her vælger 

barnet selv, hvilken app eller hvil-

ket spil, der skal hygges med. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbered evt. aftensmaden sam-

men. Børnene kan sagtens hjælpe 

til. Der skal måske vaskes, skræl-

les, snittes og dækkes bord. 
 

 

 

Lad barnet ringe til et familiemed-

lem, der måske sidder isoleret 

hjemme i stuerne. Det vil helt sik-

kert blive værdsat :-) 
 
 

Så er det tid til hjemmebiograf. 

Måske får man popcorn eller en 

lille smule sødt? Barnet har allere-

de om morgenen valgt en film, og 

den holdes der fast ved. 

 

 

Der børstes tænder og gøres klar 

til sengetid. 

 

 

 

 

Godnat og sov godt! 

Dette dagsskema er udarbejdet af Forlaget Kluddermor. 

 

Du kan se alle Forlaget Kluddermors materialer lige her:  

https://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/ 

Du kan også følge Forlaget Kluddermor på Facebook:  

https://www.facebook.com/forlagetkluddermor/ 

på Instagram: https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/ 

og på YouTube https://www.youtube.com/channel/UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg  

Vil du på Forlaget Kluddermors mailliste og modtage enten gaver, konkurrencer, inspi-

ration, gode idéer mm., så skriv din mailadresse til forlagetkluddermor@gmail.com. 

https://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/
https://www.facebook.com/forlagetkluddermor/
https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/
https://www.youtube.com/channel/UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg
mailto:forlagetkluddermor@gmail.com


Kender du Kluddermors 

Påskepakke? 

I materialet arbejdes med rimord, afkodning af småord, kobling af ord og billede,     

bogstavgenkendelse, skrivning, læsning, almen viden og sætningsdannelse. 

 

Hver opgave har en beskrevet vejledning. Elever som endnu ikke har knækket læse-

koden, kan have brug for hjælp til at læse og forstå disse vejledninger.  

 

Materialet henvender sig til elever i 0. til 2. klasse, og er velegnet til selvstændigt arbejde.  
  

Find pakken på bubbleminds.dk  


