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• Legeplads

• Børnehave

• Hentes

• Bringes

• På tur med
børnehaven

• Morgenmad



MY-TIME
– et ur med mening

»Hvornår kommer der
børnetime i fjernsynet?«

»Hvornår skal vi spise?«

»Hvornår kommer gæsterne?«

Alle, der har med børn at gøre, kender alt for
godt disse forventningsfulde eller utålmodige
spørgsmål. Og alle ved også godt, at det ikke
nytter noget at svare »om 10 minutter«. For
børn opfatter ikke tid som voksne. 

Derfor har vi udviklet MY-TIME
uret, der giver børn en sjov

og individuel mulighed for
selv at følge med i tiden

uden at kunne klokken.

Sådan fungerer MY-TIME

MY-TIME består af:

• Et ur med kun én viser (timeviseren)

• En række motiver (piktogrammer)
af daglige begivenheder, der
erstatter urskivens normale tal

Når børn og voksne sammen sætter
piktogrammerne på uret, kan børnene
følge med i dagens program og for-
stå, at tingene sker, når viseren
peger på motiverne. 

I daginstitutionen kan det for eksem-
pel forklare et barn hvornår det:

• skal spise frugt

• skal på legepladsen

• skal sove til middag 

• bliver hentet af far eller mor

Hjemme kan MY-TIME fortælle
barnet når det er tid til:

• at gå til fodbold, gymnastik,
svømning osv.

• at mor eller far kommer hjem
fra arbejde

• at spise aftensmad

• at gå i seng

Men MY-TIME kan også være en god hjælp til at sætte
rammer for tv-kiggeri og computerspil. Dermed kan 
MY-TIME være med til at reducere antallet af konflikter
om, hvad børn skal bruge deres tid på. 

MY-TIME kan kort og godt give børn et sundt forhold til
tid – og ventetid og til dagens mange rutiner, ligesom
det kan gøre hverdagen mere overskuelig, så barnet
bedre kan koncentrere sig om nuet.

MY-TIME er et personligt ur
Hvert enkelt MY-TIME ur er håndlavet, dansk produ-
ceret og leveres med et Junghans quartz urværk og
18 forskellige piktogrammer, der kan have flere betyd-
ninger alt efter, hvor de bliver brugt. 

Piktogrammerne sættes på urskiven med en simpel
velcro-løsning.

Udover de 18 fortrykte piktogrammer leveres yderligere
fem velcro coins, så man kan lave sine egne pikto-
grammer sammen med børnene. For eksempel med
fotos af børnene selv eller familien. Det giver børnene
en glad genkendelse og uret et helt personligt præg.

Every day


