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- Fælles Fundament for Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud
DAGTILBUD

Skoleåret 2022/23

Børn og unge i Viborg Kommune vil blive præsenteret for, og kommer til at arbejde med, det Fælles Fundament inden for 6 temaer. Det sker både gennem obligatoriske
forløb, tilvalgte forløb via KLC-platformen eller forløb som aftales lokalt. Der vil dermed både være et fælles fundament for alle børn og unge i Viborg Kommune
samt mulighed for at gøre brug af forskellige lokale aktiviteter.
Venstre kolonne viser rammerne for det Fælles Fundament for BØRN I DAGTILBUD. Højre kolonne er et redskab til jeres lokale oversættelse af det Fælles Fundament
for Danmarks bedste åbne dagtilbud.

Bæredygtighed og naturvidenskab
I Viborg Kommune er der flere institutioner, der kan hjælpe med at understøtte
børnenes læring inden for temaet bæredygtighed og naturvidenskab; Naturskolen, Energimuseet, Naturvidenskabernes Hus, REVAS m.fl. Emneugen ”Grønne
Sammen” sætter et særligt lys på den grønne omstilling, klima og bæredygtighed.

•
•

Grønne Sammen
Alle børn deltager i den fælles emneuge, som afvikles hvert år i uge 36 og 37.
Forløb i Grønne Sammen kan bookes via KLC-Viborg.

Naturskolen
Det er obligatorisk, at børnene møder Naturskolen mindst én gang, mens de
går i dagtilbud.
Forløb med Naturskolen kan bookes via KLC-Viborg, eller børnene kan møde
dem til Snubledagen ved Snapsting.
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Visuel kreativitet
Viborg er udnævnt til Unesco Creative City. Det er en blåstempling af, at Viborg
på det visuelle område har en styrkeposition i verdensklasse, der giver os unikke
forudsætninger for at anvende den kraft, der ligger i billeder og historiefortællinger. Derfor arbjeder alle børn med visuel kreativitet i deres dagtilbud.

•
•
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KLC-Viborg
Det er obligatorisk, at børnene arbejder med visuel kreativitet. Der er ikke
obligatoriske forløb, men der kan findes tilbud på KLC-Viborg, fx Snapsting
for børn og Animok.

Kulturliv
Viborg Kommune har en lang række af institutioner og events, som på forskellig vis bidrager til alle børns læring og dannelse inden for kulturområdet. Samarbejdet med teatre og Levende Musik i Skolen, Snapsting for børn, Kulturskolen,
Kulturprinsen, folkebiblioteket samt alle kulturinstitutioner bidrager til børnenes kulturelle dannelse. Læringsforløbene formidles via KLC-Viborg.

Kulturskolen - Kulturkarrusellen
Kulturkarrusellen er et længere forløb, hvor en kunstner og en pædagog har
et fælles ansvar for læringsmiljøet i en børnegruppe.
Kulturkarrusellen bliver udviklet ud fra erfaringer fra projekterne LegeKunst
og Tidlig Kulturstart.
Det bliver obligatorisk, at alle børn bliver en del af Kulturkarrusellen, i løbet
af deres tid i dagtilbud.
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Børneteater
Det er obligatorisk, at børnene møder forskellige teaterforestilliner, mens de
går i dagtilbud.
Se programmet for børneteater på KLC-Viborg.

Snapsting for børn
Det er obligatorisk, at børnene deltager i Snapsting for børn eller Snapsting
To Go, mindst én gang mens de går i dagtilbud.
Se programmet for Snapsting på KLC-Viborg.

Bibliotek
Det er obligatorisk, at børnene besøger det lokale bibliotek mindst én gang
mens de går i dagtilbud.
Bibliotekets forlæb kan findes på KLC-Viborg.
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Foreningsliv
Foreningerne og det frivillige idrætsliv i Viborg Kommune er med til at skabe
rammer omkring aktiviteter og aktive fritidsfællesskaber, der kan få stor og livsvarig betydning for børns glæde og trivsel i forbindelse med fysisk aktivitet. Igennem KLC-Viborg udbydes en lang række tilbud, fx Pulsåret, Cykelleg, besøg på
GAME Streetmekka, Søndersøløbet m.fl.

•
•
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KLC-Viborg
Børnene møder de lokale foreninger eller mens de går i dagtilbud. Der findes
forløb på KLC-Viborg, fx Cykelleg, Søndersøløb, GAME, Snapsting for børn herunder Snubledag for de 0-3-årige.

Historie og kulturarv
Inden for Viborg Kommunes grænser er der righoldige muligheder for at perspektivere alle børns læring med læringsforløb og oplevelser i forbindelse med
den lokale kulturarv og de mange historiske lokaliteter. Gennem KLC-Viborg udbydes forløb på kommunens historiske værksteder/kulturarv, fx Hvolris Jernalderby, de 5 Halder, Kjællinghøl, Viborg Domkirke m.fl.

Historisk værksted/kulturarv
Børnene møder den lokale historie og kulturarv via lokale initiativer, fx besøg
i kirken eller andre kulturhistoriske steder i nærmiljøet, mindst én gang
mens de går i dagtilbud.
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Erhvervsliv
Kendskab til det lokale arbejdsmarked og erhvervsliv kan være med til, at børn og
unge i Viborg Kommune opnår et bredere perspektiv på fremtidige uddannelsesmuligheder, interesser og fremtidsforestillinger om eget liv. Børn og unge møder
erhvervslivet gennem fx lokale initiativer, virksomhedsbesøg, deltagelse i Skills
og samarbejde med erhvervsskoler.

•
•

Lokale initiativer
Dagtilbuddene arbejder med erhvervslivet via lokale initiativer båret af traditioner og forældreinitiativer, fx forældrebesøg vedrørende job, eller besøg på
lokale og nærliggende virksomheder.Børnene møder erhvervslivet mindst én
gang, mens de går i dagtilbud.
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