
 

 

 

REMIDA OG RUNDT  

ReMida Center Hedensted inviterer 

i ugerne 43 - 46 daginstitutioner og dagplejere  
i Hedensted kommune, til at arbejde med 

emnet ”Rundt” 

 I får tildelt cykelhjul, som er jeres ramme 
sammen med de spændende materialer 

fra ReMida Centret   

Opgaven er, at I holder Jer til emnet rundt, således at dette  kommer til udtryk i det I skaber sammen med børnene.    
I må tilføje ting, udbygge hjulet eller vurdere om det skal ligge, hænge, stå eller ?   

 I skal skrive en kort beskrivelse af hvad I har valgt og hvorfor, så andre kan kan se Jeres tænker bag. 

Vi har et antal hjul, som uddeles efter ”først til mølle” princippet  

Alle de flotte og fantasifulde Runde kreationer, vil vi gerne have udstillet rundt i Hedenstederne 

i ugerne 45 – 46. 

Det kan være i den lokale brugs, på biblioteket, på torvet, eller rundt i byen. Husk de eventuelt skal kunne tåle vind og vejr, samt 
have en form for ophæng eller stand så de kan stå/hænge. 

Det fælles tema skaber sammenhæng i kommunens dagtilbud  

Klar til Læring 

 læreplaner og Rundt 

 

Der kan indgå Natur og 
naturfænomener  
til at beregne hvordan tingene kan 
hænge i hjulet, eller hvordan det 
sættes fast. Fokus kan være balance, 
og forskellige perspektiver, eller 
forskellige former og farver. 

De sproglige kompetencer kan være i 
spil hvis det eksempelvis er  en 
historie, en fortælling eller et eventyr 
der skal arbejdes med.   

Sociale og personlige kompetencer 
styrkes når der samarbejdes omkring 
hjulet.  
 
Finmotoriske færdigheder kommer i 
spil med limpistol, dippedutter og 
spændende materialer, der appellerer 
til små fingre, og sætter fantasien i 
spil. 

Det er helt op til jer hvordan I har lyst til 
at tænke emnerne ind i projektet.  

Æstetik, kulturelle udtryksformer og 
værdier  kan være en del af jeres 
formidling og udstilling af projekterne 

Det vigtigste er at det giver mening for 
børnene 

 



 

 

Inspirations og kursus dag 

2 

Vi forventer at de projektansvarlige deltager i et kursus i uge 43, hvor  I 
kan få mere at vide og  hente inspiration til projektet. 

Kurset er Torsdag d 22.10 kl. 9.00 – 16.00 

Og foregår i ReMida Centret 
På kurset skal I arbejde med emnet ”Rundt” og selv afprøve ReMida 
materialerne i sammenhæng med projektet. 

Som underviser og inspirator kommer tekstildesigner og kunsthåndværker 
Mai Plank.  

Mai er uddannet  kunsthåndværker fra Design skolen i Kolding og hun vil 
lede jer gennem en ”Hands on” proces, hvor innovation, entreprenørskab, 
kreativitet og fantasi spiller sammen med emnet ”Rundt” og ReMida 
materialerne. 

Derudover vil pædagogisk leder af ReMida Centret; Kate Mikelsen, give et 
oplæg omkring ReMida, Reggio Emilia, og hvordan dette kan ses i 
sammenhæng med børnenes læreprocesser.  

Lotte Nelander, pædagog tilknyttet ReMida Centret, vil ligeledes være 
tilstede som konsulent og være behjælpelig i processen 

Kursus og ReMida materialer er gratis 

Vi tilbyder te, kaffe, og frugt, men I skal selv medbringe en madpakke. 

Kom på en inspirations og kursus dag d 22.10 2015  

 

Bindende tilmelding til 
kursusdagen på  

remida@hedensted.dk  

senest den 1.okt. 2015. 

  

 

Vær med på kurset og få  ideer til at arbejde med emnet Rundt 

Billeder fra Pinterest 
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ReMida Center Hedensted 

Luna vej 2A 
8722 Hedensted 

remida@hedensted.dk 

Vi ser frem til et spændende samarbejde 



 

 

 
  


