Hasselvej 40A – 8751 Gedved

Troldene

Troldene er de ældste børnehavebørn.
Børnene er nu blevet så store at de ikke bruger ble og er klar til at undvære middagsluren (i al fald de fleste
dage).
De børn der skal i skole, bliver fra november ”førskolegruppen” hvor der meget målbevidst bliver arbejdet
med førskole aktiviteter og, i et samarbejde med forældre, lavet fokus punkter / handleplan for hvert
enkelt barn, for hvad der skal arbejdes med for at blive skoleparat.
I denne gruppe laver vi samme aktiviteter, som i resten af huset, men de er selvfølgelig tilpasset børnene
alder, og nærmeste udviklingszone.
Bla. har vi længere ture ”ud af huset” og spiser madpakker på turene. Nogle gange kommer vi først hjem
over middag.
Af faste ugentlige aktiviteter kan nævnes:
-

Tur i hallen (den fhv. seminarie-hal)
Rytmik og motorik aktiviteter.
Fælles sang på tværs af grupperne
Fast Tur-dag
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 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.

Forplejning:
Troldebørnene får et formiddagsmåltid fra Hassel-huset.
Madpakke til frokost og ”frugt pose” til eftermiddags-mad har de selv med hjemmefra. Vi anbefaler at der
både er frugt og brød i posen til eftermiddagsmad. Slik og saftevand frabedes.
Obs. På at det madpakken og frugtposen indeholder, skal være noget barnet selv magter at håndtere. Der
kan være store udfordringer for et barn at åbne en ostehaps, en yoghurt og lignenede. Prøv der hjemme,
før i sender det med.
Det er ikke fordi vi ikke vil hjælpe, men børnene nærmer sig skolealderen og når de kommer i skole, skal de
selv kunne magte det, de har med. Vi vil også gerne kunne sidde og hygge ved måltiderne, bla. læser vi
nogle gange højt for børnene, mens de spiser. Dette kan være rigtig svært, hvis der er mange børn som
skal hjælpes med diverse ”indpakninger” 

