
LBO Ranum byder op til 

årets arrangementer i 
2020/21 : 

 
Forældremøde om årets 

planer og valg til 
forældrerådet d. 24/8.-2020 

 

Luciaoptog og julehygge  for  

Hold 1, 2 og LBO. 

d. 26/11.-2020 
 

Luciaoptog d. 11/12.20 
for hold 1 og storegruppe i 

børnehaven 8.30—9.00 
 

Fakkeloptog d. 22/12.-2020 
 

Bedsteforældredag  
d. 15/4.-2021 

 
Sommerfest  
D. 27/5.21 

med ren råhygge 
 

Indbydelser kommer når 
tiden nærmer sig 

 

 

LBO Ranum 
Vores kerneopgave: 

”At skabe en sjov og lærerig 
hverdag for alle børn” 

DIT LOGO HER 

LBO Ranum 

Seminarievej 31 
9681 Ranum 

 
 

Se vores læreplan på 
Aula og Ranum skole.dk  

 
Telefon:  

Børnehuset 99668571, 
Mobil 61168261 

 
 

Tuen 99669640 
mobil 40239627 

 
 

Joans kontor 99668661 
Joans mail: 

jom@vesthimmerland.dk 
 
 

Sekretær Heidi 99668561 
 
 

Temaer og aktiviteter 

2020/21 

Vi ser læring i alle 

aktiviteter og daglige 

gøremål.  

Trivsel og gode relationer, 

er grundstenen i børns 

læring og udvikling.  

Vores fokus i år: 

- Leg og udeliv 

- Jul og  påske med  

kulturforskelle 

- Hverdagsgøremål med 

forskellige fokus hen over 

året 

- Vi er som altid i 

samarbejde med skolen i 

kulturuge 10  OG så dyrker 

vi jo traditioner og årstider. 

 



 

Det psykiske arbejdsmiljø for 

personalet, er meget vigtigt for det 

pædagogiske læringsmiljø og hermed 

børns trivsel. 

Vi arbejder derfor med: 

 -Tillid og troværdighed 

- Retfærdighed 

- Samarbejdsevne 

 -Indflydelse 

- Mening i arbejdet 

- Forudsigelighed 

- Krav i arbejdet 

 - De tre P ´er: 

    Privat—Personlig—Professionel 

Vores årlige arbejdsmiljø drøftelse er: 

“De 5 spilleregler for god omgangstone” 

 

Vi har fokus på læringsrig leg og 

dannelse.  

Vi ser børns udvikling, læring og dannelse, som 

en kompleks proces f.eks. kan børnenes 

sprogtilegnelse ikke adskilles fra helheden af 

sociale sammenhænge, stemninger, aktiviteter 

og trivsel. 

Vi er optagede af den styrkede pædagogiske 

læreplan med f.eks. systematisk skriftlig 

evaluering, inddragelse af børn i såvel daglige 

gøremål som kreative aktiviteter og børns leg.  

Vi arbejder efter ICDP, fri for mobberi og 

begejstring.   

Vi udarbejder hvert år en årsplan og en pixi 

udgave af årets gang, særligt til forældre og nye 

familier. Årsplanen skal ses som målrettet 

opfyldelse af den styrkede pædagogiske 

læreplan. Der er sat fokus på gode overgange, 

inklusion, sprog, bevægelse, digitalisering og 

drenge.  

Vi vil som noget nyt i år etablere værksteder og 

vores temaer er tilknyttet højtiderne. 

Vi opdeler ofte børnene i mindre grupper, alt 

efter børnenes alder og behov. Det giver 

mulighed for samvær, fordybelse og udforskning 

samt øger barnets mulighed for at blive set/at 

se, blive hørt/at høre, tænke og give udtryk. 

Alle børn skal have mulighed for at deltage 

aktivt. 

”Læring er en kompleks  

- og mangfoldig proces 

Det er følelserne i situationen – hvor man lærer 

noget – der bestemmer hvordan og  

hvor godt, man husker. 

Læring begynder med stemningen 

og den stemthed der er i situationen 

Følelserne binder hukommelsen” 

                                                   Af Kjeld Fredens 

Vi har fysiske rammer der inspirerer til leg, 

fantasi og skaberglæde.  

Vi ligger lige i et smørhul af den skønneste natur 

med fjord, sø, skov, land og by. 

Vi glæder os til et dejligt år  med  forældre og børn 

LBO Ranum er et 

aldersintegreret dagtilbud for 

børn fra 0 – 10 år. LBO´en er en 

del af Ranum skole.  

Børnehuset rummer ”Vuggeren” for 

0-3 årige og  ”Gulerødderne”,  

”Ærterne” og ”Radiserne” for 3-6 

årige . 

Tuen er for 6-10 årige. Tuen ligger i 

klynge A og har tæt samarbejde med  

både Børnehuset og 0-3. klassepå 

skolen. 

Vores åbningstider: 

Børnehuset og Tuen 

Mandag – onsdag……….6.00—16.30 
Torsdag …………………….6.00- 17.00 
Fredag………………….......6.00 – 16.30 

LBOén er samlet i Børnehuset i 

skolens ferier.  

Radiser 

Mandag—onsdag………..7.30 - 14.30  

torsdag lukket 

fredag……………………….7.30 - 14.30  

Der er lukket i skolens ferier for 

Radiserne. 


