Hasselvej 40A – 8751 Gedved

Satellit gruppen / Alferne

Alferne er de yngste børnehavebørn, der endnu har brug for mere hjælp end de ældste og, for de fleste,
også har brug for en middagslur.
Nogle af Alfe-børnene bruger endnu ble.
Satellit gruppen er de ældste vuggestuebørn, der har brug for flere udfordringer end vuggestuelivet kan
give – vi har derfor lavet en mulighed for at de kan være med i Alferne, hvilket har vist sig at være en stor
succes.
Når børnene nærmer sig 4 år, snakker vi sammen med forældrene om hvorvidt de er ved at være klar til
Troldegruppen og evt. hvad fokus punkter vi sammen skal arbejde på, for at de bliver klar.
I denne gruppe laver vi samme aktiviteter, som i Troldene, men de er selvfølgelig tilpasset børnene alder.
Bla. kommer vi altid hjem til middag, så børnene, der skal sove, kan få en middagslur.
Af faste ugentlige aktiviteter kan nævnes:
-

Tur i hallen (den fhv. seminarie-hal)
Rytmik og motorik aktiviteter.
Fælles sang på tværs af grupperne
Læseleg
”Fri for mobberi” / Bamseven

Vi er dagligt ude, så husk tøj i forhold til vejret. Meget gerne to sæt, da vi ofte er ude både formiddag og
eftermiddag. Mange af vores læreplanstemaer foregår ude.
Kvm.
Vi skal opfylde det offentliges krav om 3 kvm. Pr. vuggestuebarn og 2 kvm. Pr. børnehavebarn. Det kan vi
sagtens. I Hassel-Huset har vi et stort overskud af kvm. Og det er dejligt at have god albuerum, når man er
barn. Vores hus er indrettet med mange rum, hvilket er dejligt, da vi også gerne vil have mulighed for at
arbejde med børnene i små grupper.

Personale normering:
De børn der er indskrevet i satellit gruppen, er indskrevet som vuggestue børn og ”udløser” derfor
selvfølgelig normering som et vuggestuebarn. De børn der er Alfebørn er indskrevet som børnehavebørn

og ”udløser” normering i forhold til dette. Vi prioriterer dog en højere normering i denne gruppe (end i
forhold til troldegruppen), da børnene fortsat har brug for mere voksen hjælp.
Vi forsøger at tilpasse medarbejdernes vagtplaner i forhold til børnenes ”mødetider”. Det er derfor vigtigt
at vi får oplysninger fra forældre, hvis barnet ændrer sine mødetider. Dog kan der ikke, fra dag til dag,
ændres på vagtplanen.

Forplejning:
Satellit børnene får fuld forplejning.
Alfe-børnene får et formiddagsmåltid fra Hassel-huset.
Madpakke til frokost og ”frugt pose” til eftermiddags-mad har de selv med hjemmefra. Vi anbefaler at der
er lidt brød med i frugtposen, da det giver barnet en længere mæthed.

