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Velkomstfolder for Afdeling Øst, skolegruppen.
Nu skal jeres barn til at starte i Øst, og vi glæder os til at
lære Jeres børn og Jer at kende.

Vi arbejder med åbent plan. Det vil sige, at børnene har mulighed for det meste af dagen at bevæge sig frit i huset. Det
frie plan styrker de sociale relationer på tværs af børnegrupperne, og bidrager til at alle børn og voksne kender
hinanden.
Når børnene spiser og holder samling, er børnene i den
gruppe de tilhører. Børnene får dog lov til at komme på besøg i de forskellige børnegrupper, hvis de efterspørger det
Når vi er på tur eller har planlagte aktiviteter, er børnene i
de grupper de tilhører.

Børnegrupper i huset samt fordeling af
personalet.
I 2015/2016 består børnegruppen af 33 førskolebørn.

Jeres barn vil blive tilknyttet en af de tre skolegrupper, Kometerne, Apollo, eller Astronauterne.

Hver gruppe har en primær voksen, som holder samling spiser frugt og frokost med Jeres barn. Da vi er et lille hus vil
hele personalet vil lære dit barn at kende på lige fod med de
primære voksne.
Førskolebørnene er delt i 3 grupper har følgende primærvoksne
• Kometen: Lejla og Ole
• Apollo: Gitte
• Astronauten: Maria
• Susanne Sommer er i køkkenet og laver mad til alle.
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Susanne Sommer Ole

Gitte

Lejla

Maria

Daglig pædagogisk leder.
Mie har 37 timer om ugen med fast mødetid fra 9.00-15.00.
I dette tidsrum er I altid velkomne til at ringe eller henvende Jer, hvis I har noget på hjertet, som I gerne vil drøfte.
Andre ansatte i Øst.
I vil møde vikar i Øst engang imellem, når vi andre af forskellige grunde ikke er i huset. Pt. har vi Christina, Lilli og
Camilla, som er faste tilkaldevikar.
Øst er uddannelsessted for Pau-elever. Vi tager også mod
praktikanter fra Hotherskolen. Derfor vil I møde unge mennesker, som i perioder er en del af Øst´s hverdag.

Børneintra.

I afd. Øst foregår al vores skriftlige kommunikation via børneintra. Børneintra er en god kommunikationsplatform som
giver os medarbejdere mulighed for at fortælle om stort og
småt i afd. Østs hverdag. Så hvis I vil vide noget, skal I blot
gå på børneintra.
I forældre har også mulighed for at kommunikere sammen
via børneintra, hvilket er smart i forhold til indbydelser til
fødselsdage mv.
Når Jeres barn starter i skole vil al kommunikation til Jer i
skolen foregå over skoleintra. Så det er bare om at starte
de gode vaner tidligt og få daglig rutine i at følge med på
børneintra.
Når Jeres barn starter i afd. Øst skal I gå på børneintra og
opdatere alle informationer vedr. Jeres barn. Af en eller anden årsag nulstilles alle de emner, som I har givet tilladelse
til, da Jeres barn gik i Bulderbo.
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Har I brug for at blive nulstillet eller få oplyst Jeres brugernavn er I meget velkomne til at komme forbi Mies kontor
eller ringe.

Dagligdagen i Øst.

Morgenen i Øst.
I tidsrummet 6.30-8.00. er der mulighed for at Jeres barn
kan spise morgenmad i Øst.
Personalet vægter at skabe en hyggelig og rolig stund, hvor
børnene stille og roligt kan starte deres dag.
Tryggevælde Øst åbner kl.6.30. Vi spiser morgenmad inde i
køkkenet, da denne stue ligger tættest på indgangsdøren,
så Jeres børn og I forældre mødes af personalet og med et
godmorgen I tidsrummet 6.30-7.00 gøres morgemaden
klar af den medarbejder som er mødt ind.
Børnene har mulighed for at se morgenfjernsyn frem til
kl.8.00. Fjernsynet tændes kun, hvis der er børn, der spørger efter det. Fjernsynet er med til at give de børn, som
kommer tidligt, en stille start på dagen, og giver børnene
mulighed for at vågne stille og roligt.
Børnene har mulighed for at gå op og lege på Raketten efter
aftale med personalet. Når Jeres barn er færdigt med at spise kan barnet tegne, se fjernsyn, kigge i bøger eller bare
sludre med andre børn og voksne.
Mellem kl.7.15 og 7.30 går et personale på Raketten. Herved fordeles børnene og roen fastholdes.
Til morgenmaden serveres hjemmebagte grove boller, havregrød, cornflakes, havregryn, rugfras. Børnene må få sukker på havregrød og på havregryn. Sukkeret styres af en
voksen. Af drikkevare kan børnene få mælk, vand og the.
Der er ost, æblemos, leverpostej, syltetøj og smør til brødet.
Resten af dagen.
Kl. 8.00 åbner den sidste stue og børnene fordeles som de
selv har lyst på stuerne.
Kl.9.15 får børnene lidt formiddagsmad og vi holder samling. Aktiviteterne i samlingen tager udgangspunkt i lære-
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planstemaerne. Ved samling lærer børnene at sige noget i
en større forsamling af mennesker, de lærer at lytte og fortælle, modtage kollektive beskeder, række fingeren op og
vente til man bliver spurgt.
Kl. ca. 9.30-9.45 går de faste aktiviteter i gang.
Kl. 11.00 Kl. 11.30-12.00 spiser børnene frokost. (se madordning) Børnene spiser af tallerkner og med bestik. Grunden til at børnene spiser med bestik er for at træne deres
finmotorik. Børnene får vand til frokost.
12.00- 13.40 er fri leg. Nogle gange er alle ude på legepladsen andre gange kan børnene selv vælge, om de vil være
ude eller inde afhængigt af, om børnene har været ude om
formiddagen.
kl.14.00-14.30 spiser børnene frugt.
I hverdagen er frugten en pause, hvor der er ro og tid til at
snakke sammen. Det er en tid hvor alle hviler ørene
Kl. 16.00 afhængig af hvor mange børn der tilbage, samles
alle i køkkenet og her til kl. 17.00, om fredagen 16.30.

Aktiviteter i Øst.

Afdeling Øst har faste aktiviteter i løbet af ugen. Aktiviteterne dækker generelt alle læreplanstemaerne, men der vil
være særligt fokus på det bestemte tema/ projekt, som alle
afdelinger i Hårlev børneområde arbejder med.
Vores nuværende projekt kender I allerede til fra Bulderbo
og det handler og handler om sprog.

Madordning i Tryggevælde Øst.

I september, 2011 startede Tryggevælde Øst madordning
for børnene op. Budgettet er ti kroner pr. barn pr. dag til
indkøb til mad, samt 5 personaletimer om ugen til at løse
opgaven.
Tryggevælde Øst serverer
• Formiddagsmad.
Formiddagsmaden består af et stykke rugbrød eller
grovbolle samt frugt.
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•

Frokost.
Frokosten består af rugbrødsmadder, som børnene
selv smører med varierende pålæg, grøntsager og indimellem en lille ekstra ret fx pastasalat, lune frikadeller mv.

•

Eftermiddagsmad.
Eftermiddagsmaden består af frugt og boller eller rugbrød.

Susanne Sommer er hovedansvarlig for vores køkkenværksted med hjælp fra Ole og børnene.
Madtjans
køkkenet er ikke kun et sted, hvor børnene spiser morgenmad, men også et værksted hvor førskolebørnene på skift
skal have madtjans
førskolebørnene bliver delt i grupper med 4 børn.
Hver gruppe har madtjans i en uge. I madtjansugen deltager børnene ikke i de daglige aktiviteter.
Mandag morgen starter børnenes madtjans. Børnene laver
sammen med Susanne Sommer en indkøbsliste, hvor deres
ønsker til næste uges frokost og frugt tages med. Selv følgelig med kyndig vejledning af Susanne Sommer
Herefter går børnene og Susanne Sommer ud og handler.
Børnene trækker trækvognen ud og hjem…. også kan de gå
i gang
Madtjansholdet er dem som laver maden, dækker bord på
stuen og siger ”vær så god” inden vi spiser.
I kan læse om hvad børnene laver i køkkenet via børneintra
- Hvem har madtjans, sjove historier og kommentarer fra
madtjansen.
Begrundelse for madtjans
I Tryggevælde Øst inddrages børnene i madlavningen, da
der er mange forskellige læringsprocesser i at lave mad.
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•

Børnene får sprogligt kendskab til forskellige madvare.
Fx overbegrebet agurker, tomater og gulerødder hedder grøntsager

•

Der vil i køkkenet blive arbejdet med natur og naturfænomener som bl.a. dækker matematik og fysik. De
får lov at koge et æg, tælle, måle og veje

•

Sociale kompetencer samt personlig udvikling berøres
ved at børnene i fællesskab skal løse en opgave; at
handle og lave mad. Endvidere får børnene et ansvar
for at lave mad til hele gruppen. At have ansvar for
noget medvirker til at børnene ser, at de bidrager og
får lov at gøre en forskel i børnehavelivet

Faste ugentlige aktiviteter i Øst.

I Øst har vi forskellige faste aktiviteter. De faste aktiviteter
er pt. ikke lagt fast på bestemte ugedage. Når Aktiviteterne
er planlagt får I besked. Her kommer en beskrivelse af,
hvad Jeres børn vil opleve i deres tid i skolegrupperne i afd.
Øst.
Skolegruppe.
Der vil blive lavet skolegruppe med Jeres børn. I skolegruppen snakker vi om form og farver, tal, bogstaver, begreber
og meget mere. Børnene øver sig i at holde på en blyant
mv. Skolegruppeaktiviteten er blandt andet en af metoderne
til at arbejde med Stevns Kommunes kvalitetsmål omkring
sprog.
Arbejde med Stevns kommunes kvalitetsmål.
For at leve op til Stevns kommunens kvalitetskrav om, at
Jeres børn inden skolestart skal kunne løbe 1 km uden at
stoppe, laver børnene sammen med personalet forskellige
løbelege. Børn og personale laver også megen anden bevægelse og øver børnene i deres grovmotorik, børnene øver sig
i at kunne modtage kollektive beskeder, tage hensyn til hinanden, lege lege med regler osv.
Ture.
Mens Jeres barn går i afd. Øst vil Jeres barn komme på
mindre og større ture ud af huset.
Børnene får ved at være på tur en færdighed i, i en større
gruppe at færdes i trafikken. De får nogle fælles oplevelser
med deres kammerater i gruppen samt med de voksne, som
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er tilknyttet deres gruppe. De fælles oplevelse er med til at
styrke sammenholdet i grupperne. Endvidere er der en pause fra, at være fysisk i børnehaven. Sidst men ikke mindst
er turene en del af Tryggevælde Østs måde at leve op til
Stevns kommunes kvalitetskrav om at børnene inden skolestart skal kunne gå 4 km på en time.
I december, januar og februar er der ikke faste ture for børnene.
Når vi skal på tur informerer vi Jer forældre via børneintra.
Vores ture lægger på onsdage, men der er ikke turdag hver
onsdag, da det også er denne dag vi bruger til at sprogvurdere Jeres barn når de fylder 5 år.

HUSK! Rygsæk, drikkedunk med vand og tøj
eftervejret
Udeværksted og bålmad.
Ole står for, at lave et udeværksted for Jeres børn. Udeværkstedet vil indeholde mange forskellige aktiviteter, som
berører natur og naturfænomener. Det kan fx være sæbebobler, save og hamre i træ mv.
Fredag:
Fredag er vores hygge- lege- lave- lige- hvad -vi –harlyst- til- dag. Hver fredag skal Jeres barns garderobe
tømmes, således at rengøringen kan holde skidtet nede.
Den sidste fredag i måneden er der forældrekaffe samt er
det den dag, I forældre skal huske at tjekke glemmekassen,
da den tømmes mandag morgen
Rim, remser og dialogisk læsning.
Vi laver rim, remser og lege med Jeres børn. Dette gør vi for
at styrke Jeres barns sprog. Vi arbejder både med nye sange, rim og remser men også med rim, remser og sange som
har mange år på bagen. Dette gør vi for at give Jeres børn
en del den danske kulturskat.
Vi arbejder også med sproget via den gode historie. Til dette
benytter vi blandt andet dialogisk læsning, som er en oplæsningsform, som inddrager børnene i historien og hvor
børn og voksne fordyber sig i de enkelte ords betydning.
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Klippe, klistre og tegne.
Børnene skal øve sig i at bruge saks, tegne og male. Dette
gør vi for at styrke Jeres barns finmotorik således, at de allerede nu udfordres i forhold til i fremtiden at skulle starte
med at skrive og læse.

Sprogvurderinger.

Normalt sprogvurderer man i Stevns kommune kun de børn,
hvor man er i tvivl om deres sproglige forståelse er alderssvarende.
I afd. Øst har vi, efter anbefaling fra talepædagogen, besluttet at alle 5årige skal sprogvurderes. Sprogvurderingen er et
godt redskab til at skabe en opmærksomhed på, hvor Jeres
barns sproglige styrker er, og hvor I forældre og personalet
i afd. Øst skal give Jeres barn en hjælpende hånd til at blive
bedre.
Afd. Øst har lavet en plan for, hvornår Jeres barn skal
5årssprogvurderes. I vil blive informeret omkring hvornår
Jeres barn skal sprogvurderes. Sprogvurderingerne vil altid
lægge om onsdagen.

Legetøj.

Børene må gerne have legetøj med hver dag. Børnene nyder
indimellem at have noget af deres eget legetøj med.
Legetøjet medbringes på eget ansvar. Personalet leder ikke
efter legetøj, som er blevet væk, og børnehaven erstatter
ikke legetøj, som er gået i stykker.
Legetøjet må ikke være med lyd. Vi har mange dejlige børn
med lyd i
Oplever personalet, at et barn har svært ved at håndtere at
have legetøj med, tager personalet en snak med barnet og
med Jer forældrene omkring det.
Oplever personalet, at et specielt stykke legetøj bruges
uhensigtsmæssigt i børnehaven, kan vi i en periode lade
denne form for legetøj få en pause for at komme med i børnehave.
Husk navn på
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Forældremøder.

I afd. Øst afholder vi årligt to forældremøder. Det første
møde er i april/maj. Dette møde handler om, hvad vi i fællesskab skal arbejde med, for at gøre Jeres børn parate til
skolestart.
Det andet møde ligger i oktober og her har vi besøg af SFO
Krudthuset og en af 0.kl lærerinderne, som fortæller om
hvilke spændende udfordringer der ligger forude for Jeres
børn ved SFO-start og skolestart.

Forældresamtaler.

Der vil selvfølgelig i dagligdagen være plads til, at vi taler
sammen om Jeres barns trivsel.
Hvis I har behov for en længere samtale omkring Jeres
barn, skal i henvende Jer til Jeres primære voksen. I kan
også opleve at personalet har brug at drøfte observationer eller lign. vedr. Jeres barn med Jer. I dette tilfælde
henvender personalet sig til Jer
Skoleparathedssamtaler
I Tryggevælde Øst afholdes skoleparathedssamtaler i slutningen af september. Samtalerne er en kombination af
hvordan Jeres barn trives og hvordan Jeres barns udvikling
er i forhold til skolestart. Endvidere er det en præsentation
af brobygningsskemaet, som personalet og Jer forældre i
fællesskab skal udfylde inden skolestart. Det er også her, at
personalet taler om hvilke opgaver personalet og I forældre
i fællesskab skal løse, for at gøre jeres barn så parat som
muligt til skolestart.
Udsat skolestart.
Hvis Jeres barn har særlige behov og derfor har brug for at
vente et år med at starte i skole, vil personalet indkalde Jer
til en samtale som ligger forinden skoleparathedssamtalerne.
For at få udsat skolestart skal I forældre udfylde et ansøgningsskema, som skal afleveres til forvaltningen i uge 46.
Børnehaven skal komme med deres kommentar til skoleudsættelsen. Personalet vil meget gerne hjælpe de forældre,
som har behov for det, med at søge udsat skolestart.
Hvis en skoleudsættelsesansøgning godkendes skal børnehaven og forældre i samarbejde lave en handleplan, som
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beskriver hvordan vi i fællesskab vil bruge det ekstra år, til
at gøre Jeres barn skoleparat.

Sociale relationer og sociale spilleregler.

Personalet vægter meget højt i Øst, at alle børn trives og er
en del af fællesskabet. Vores værdiord er grundstene i dette arbejde.
•

Ligeværd –
Du er en del af gruppen som den du er og de andre er
som de er.
Anerkendelse og respekt for hinanden – inklusion.

•

Tryghed –
Fundamentet for al udvikling og kommunikation.
Fundamentet for positiv udvikling for børn og voksne.

•

Positivt livssyn –
Med det positive livssyn skabes en hverdag med humor,
glæde, nærvær, troværdighed og tryghed.

•

Empati –
Igennem barnets leg / bevægelse og samvær med de
andre børn,
udvikles empati og sociale kompetencer.

•

Ansvarlighed –
At barnet får ansvarlighed for sig selv og sine handlinger og derved får selvtillid og selvværd.

I, forældre, kan bidrage til at øge og styrke Jeres barns sociale relationer ved at invitere kammerater og venner med
hjem. Båndende mellem børnene styrkes ved at komme på
besøg hos hinanden.

Traditioner i afd. Øst.

I afd. Øst har vi forskellige traditioner i huset. Vi har sommerfest, besøg af gamle børn, fælles markedsdag og Bag for
en sag med Bulderbo, julefest med Lucia og drenge spilopSide 12/15

per, indkøring af nye børn, besøgsdage på SFO-Krudthuset,
goddag og farvelfrokost med besøg af SFO-personalet og
mange flere små traditioner.
Dimissionsfest.
En af vores helt store traditioner er vores dimissionsfest.
Denne tradition har fået sit helt eget punkt, da aftenen er
noget helt særligt. Vi fejrer festen i Hotherskolen festsal.
Børnene bruger tiden op til festen med at forberede optræden, lave pynt til bordene mv. Denne aften er I forældre inviteret, men uden søskende. Jeres barn får til festen får lov
at være midtpunkt for Jeres og vores opmærksomhed.
Da festen er uden søskende, er datoen skrevet ind i punktet
under vigtige datoer, således, at I har god tid til at finde
pasning til søskende. Dimissionsfesten er god markering for
Jeres børn for, at børnehavetiden slutter og noget nyt og
spændende begynder.
Ovenstående giver forhåbentlig et lille indblik i, hvem vi er i
Øst. Hvis I har spørgsmål, undrer Jer over noget vi gør eller
bare har brug for en sludder er I altid velkomne
Mange hilsner fra personalet i Øst
og
Mie Vinther Jorsø, D.p.l. af Tryggevælde Øst og souschef for
Børneområdet Hårlev

Vigtige telefonnumre
Planeten
24 498 594
Raketten
51 536 352
Daglig pædagogisk leder, Mie Vinther Jorsø
29 259 403
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Vigtige datoer
Aktivitet
Forældrekaffe

Dato
18.03.2015

Forældremøde

27.04.2015

Feriepasning i Bulderbo: Kristi himmel
fart:
Grundlovsdag
Sommerfest
Samkørsel i Bulderbo
Feriepasning i Bulderbo
Samkørsel i Bulderbo
Forældremøde med
SFO og bh.kl.
Markedsdag i Bulderbo
Feriepasning i Bulderbo
Skoleparathedssamtaler
Skoleparathedssamtaler
Skoleparathedssamtaler
Julefest
Feriepasning i Bulderbo

15.05.2015

Dimissionsfest

Bemærkning
Kommende
skolegruppe.
Valg til forældrebestyrelsen
og aktivitetsudvalg.
Husk!!!! Tilmelding.

5.06.2015
17.06.2015
Uge 28

LUKKET

Uge 29

Husk!!!! Tilmelding.

Uge 30
5.10.2015
9.10.2015
Uge 42
28.09.2015

Husk!!!! Tilmelding

29.09.2015
30.09.2015
10.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
31.03.2016

Husk!!!! Tilmelding.
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