
Trolde: 

Som udgangspunkt begynder børnene på Troldestuen den måned de fylder 3 år. Hobbitterne; vuggestuen, 

vurder i et samarbejde med forældrene, om det pågældende barn er modent til at begynde i børnehaven.  

På Troldestuen har vi igennem det pædagogiske arbejde med de 6 lærerplans temaer, stor fokus på at 

udvikle børnenes kompetencer til at kunne deltage i det sociale fællesskab på stuen og støtte dem i at blive 

selvhjulpne. De små sejre børnene oplever igennem selvhjulpenhed, giver dem mod på at udforske 

verdenen og en større tro på sig selv. Samtidig med at de oplever et overskud til at kunne rumme 

fællesskabet og samarbejde med deres kammerater i gruppen. Derfor bruger vi meget tid på at børnene 

øver sig i at bruge deres sprog til at italesætte ønsker og behov, men også styrke deres kompetencer til at 

indgå i en dialog og forhandling. Når det er muligt opdeler vi børnene i mindre differentierede grupper, som 

kan støtte børnene i deres læring, trivsel og dannelse af relationer. Hvilket også er med til at sikre at det 

pædagogiske personale bedre kan tilpasse det fordybende læringsrum efter gruppens udviklingstrin og 

individuelle behov. Vi arbejder kontinuerligt med at skabe trygge relationer, til voksne og børn imellem, da 

det for os i Hasselhuset, er fundamentet for al trivsel, udvikling og læring. 

Alle børn bliver sprogvurderet når de er ca. 3.3 år og I vil i den forbindelse blive bedt om at besvare nogle 

spørgsmål elektronisk. I vil få en tilbagemelding, enten skriftligt eller mundtligt afhængig af vurderingens 

resultat. 

Da vi er en del af ”Grønne Spirer” konceptet, danner uderummet og naturen næsten altid ramme for de 

pædagogiske læringsrum. Vi tager ofte på nogle formiddagsture ud af huset i nærområdet, (er hjemme til 

middagsluren), ligesom vi en gang om ugen tager på en længere tur væk fra huset. Her er vi ofte hjemme 

først på eftermiddagen og når vejret er til det, tager vi middagsluren i telte på turen. Derfor er det vigtigt at 

jeres barn har en garderobe til al slags vejr: godt med skiftetøj – både i garderoben OG i turtasken, en 

frugtpose og madpakke til formiddag og frokost, som giver energi og kræfter til at kunne deltage i dagens 

aktiviteter. For de børn som stadig har brug for det, er der mulighed for at hvile sig midt på dagen. 

Eftermiddagsmaden er forældrebetalt og vi sørger for i børnehaven at indkøbe og tilberede den.  

 


