
Skolestartskonferencen 6.-7. marts 2023 

Nedenfor finder du en lille beskrivelse af dette års tre fine workshops. 

        

 

Kreative matematikværksteder 

Anette K Matematik 

Der var fuld gang i denne workshop, hvis hovedsigte var at formidle glæde, grundlæggende 

talforståelse og strategier i forbindelse med matematikken i børnehaveklassen. 

Midlet var legende værkstedsundervisning omkring den helt grundlæggende forståelse for tallene 

og gentagelser af disse fundamenter i forskellige, sjove og lærerige varianter. Men også det kendte 

var vigtigt – af hensyn til trygheden, tiltroen til egen kunnen og en vedholdende interesse for at 

bygge videre på den matematiske grundforståelse: 

Det matematiske alfabet – tallene fra 1-10. Byg et tal. Ryd op på værelset. Pluspar. 10’er venner og 

meget meget mere… 

Vi lærte at tænke ”smart” og lægge vægt på strategier fremfor at tælle sig frem. Alt sammen med 

den hensigt, at få det matematiske fundament på plads. De to timer gik forrygende hurtigt. 

Anne Lindegård 



            

Teknologier i børnehaveklassen 

Thomas Fallemann og Tine Duus gav en kort introduktion til "Verdens bedste robotby i 

børnehøjde" i Odense kommune, hvor de begge er ansat til at implementere teknologier på 

skolerne i Odense kommune. 

Herefter kastede vi os ud i de mange forskellige værksteder (se billederne), hvor vi bl.a. kodede 

Bluebots, til at skulle rundt og samle guldkrukker eller skovle sne på en bane. Det var super sjovt 

og overraskende udfordrende for de flestes rum- og retningssans. 

På et andet værksted kunne man bygge med Lego Spike, og her skulle vi bygge en dyrealarm til 

Leo, som er vild med dyr. 

Alt i alt en inspirerende og meget kreativ workshop. 

Bodil Høeg 

 

 

 

 



        

 

Drama og trivsel 

Anne Ross Agner og Lotte Winkelskjold 

Hvordan kan vi bruge drama og trivselsarbejdet i børnehaveklassen? 

Drama er alt fra små øvelser/brain breaks, improvisationer til store udstyrsstykker. 

Drama er med til at skabe fællesskab, mod og tryghed.  

 

Teaterpædagoger og lærere Anna Ross Agner og Lotte Winkelskjold guidede os igennem deres 

workshop med masser af god inspiration, som retter sig mod tre områder:  

1. At være i egen krop. 

Velkommen i zoologisk have/”At komme ind i rummet”: 

• Vælg et dyr du vil være. Er du doven, tung, glad, trist eller? 

Alle fandt en stemning, og så kom der gang i drama og bevægelse med mange løsslupne dyr. 

Vejrudsigten: 

• At vise forskellige slags vejr i grupper. En gruppe går tur igennem de forskellige 

vejrstationer og mærker vejret. 

Sansemeditation: 

• Massagehistorie to & to 



2. At være i relationen: 

• Vis hvordan du er i Skolegården/frikvarteret. 

• Dernæst med en konflikt. 

• Lav et stillbillede/tableau af konflikten, de andre gætter hvad det forestiller. 

• ”Forum-spil-light” med joker-spørgsmål. 

Jokeren/læreren stiller relevante spørgsmål til den aktuelle konfliktsituation, som børnene tænker 

over og giver relevante svar på. 

3. At være i fællesskabet: 

• Levende vendespil: To og to aftaler at være det samme dyr med eller uden lyd. To andre 

skal finde stik/dem der passer sammen.  

• Eventyret Klodshans: Hver især vælger en figur og siger en replik/bevægelse, der passer til 

figuren. Der gættes bagefter, eller der fortælles videre fra den sagte replik/bevægelse. 

• Frugtsalat med faglige ting, hvilken morgenmad, S i deres navn etc. 

En dejlig eftermiddag med grin og latter og nogle gode redskaber til at få børn inkluderet i det 

sociale fællesskab ved hjælp af drama. 

Ingelise 

 

 

 


