Strukturen i Børnehuset
Når dit barn starter i Børnehuset som 3 årige, kommer det til at gå på Blå / Rød stue sammen med
de andre 3 – 5 årige børn. Året før barnet skal starte i skole flytter det op på vores Ulvegrotte, som
er for de 5 -6 årige, og som er en førskolegruppe.
I 2013 flytter Ulvegrotten på skolen d. 1.2, og samtidig opstarter vi forløberen for Ulvegrotten –
Hvalpestuen – som består af de børn, der skal starte i skole sommeren 2014.
Der vil dog i løbet af året kunne være en forskydning, idet vi løbende får børn ind på. Hvis der
bliver for mange børn på rød og blå stue kan vi blive nødt til at flytte nogle af de ældste fra de 2
stuer op på Ulvegrotten tidligere.
Hvert barn har en primærpædagog, som har hovedansvaret for det enkelte barn, er den, der samler
op omkring barnet og er ansvarlig for forældresamtalerne. Er der særlige beskeder eller problemer
er det vigtigt, I taler med primærpædagogen herom.

Vi åbner hver morgen. sammen med Marslev SFO, og der er både børn og personaler fra SFOen
her i Børnehuset.

Dagens forløb.
6.15:
ml. 7.45- 8:

Morgenmad tilbydes frem til kl. 7.30, hvor den ryddes væk
SFOen går på skolen, og vi begynder så småt at gå ud på de enkelte stuer.
Legepladsen tjekkes.
ca. 8 – ca. 11.15: Diverse aktiviteter / Legegrupper.
ca. 11.15 - 12.30: Vi spiser madpakker. Sovebørn puttes og resten af børnene kommer på
legepladsen.
ca. kl. 14:
Vi rydder op på legepladsen og går ind for at spise eftermiddagsmad.
Sovebørnene tages op.
ml. kl. 15.30 - 16: Hvalpehulen lukkes, og alle samles i stuerne omkring alrummet.
Mandag – torsdag: Lukker vi kl. 16.45
Fredag:
Lukker vi kl. 16.00

Aktiviteter kan både være stuevis og på tværs af stuerne.
I vores dagligdag forsøger vi at inddrage børnene i de forskellige aktiviteter. De skal være med til
at rydde op (både ude og inde), finde deres egne ting, dække bord, skære frugt osv. Vi er ikke blot
et serviceorgan; men ansvarlige voksne, som stiller krav til børnene, afpasset efter det enkelte barn
og dets udvikling.
Vi holder af og til rundkreds, inden vi spiser madpakker. Her synger vi, leger en leg, fortæller
hinanden historier og lignende.
Hvis børnene bliver sultne i løbet af formiddagen, kan de spise lidt af deres madpakke ved
cafebordene, men kun når cafeen er åben af. Vi samles dog alle sammen til frokost, hvor vi i ro
kan sidde for at spise og sludre.
Vi har meget fokus på inklusion af alle børn i et eller flere fællesskaber, og det kræver meget
mere struktur. Vi arbejder med forskellige gruppeaktiviteter for bestemte børn med bestemte
voksne. Vi bestemmer meget mere over det enkelte barns legeradius, så vi sikre ingen børn
bare glider ud i periferien og går egne veje. Vi har fokus på personalets placeringer i huset.
Følg hele tiden med på vores tavler om, hvad dit barn skal i denne uge.

