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Velkommen til børnehaven  

  

På Alfehøjen og Troldebo glæder vi os rigtigt meget til at være sammen med jeres barn, de 

første år af deres børnehavetid.  

Jeres barn skal være på Alfehøjen eller Troldebo indtil det år, hvor det fylder 5 år, hvorefter 

det sidste børnehaveår er i storebørnsgruppen på Krudtuglehytten.  

 

Det pædagogiske arbejde på Troldebo og Alfehøjen  

  

Netop 3-6 års alderen er central i udviklingen af barnets personlighed. Barnet kan delvis 

overskue sin omverden, tager selv initiativer og spiller forskellige roller. Udviklingen sker især 

via leg, som bliver stadig mere udbygget og målrettet. Samtidig efterligner barnet voksnes 

adfærd og opnår herved nye kompetencer. Den største udvikling sker i samspil med andre og 

selvom barnet stadig er meget afhængig af sine forældre, vil det nu i højere grad orientere sig 

imod andre børn og have et specifikt ønske om og behov for, at indgå i et fællesskab. 

Hele denne udviklingsproces danner baggrund for vores pædagogiske tænkning, metoder og 

aktiviteter på stuerne.  

 

  

På Alfehøjen og Troldebo øver børnene sig på at blive mere selvstændige. Det er fx i 

forbindelse med påklædning, håndvask, oprydning af egne og fælles ting samt orden i 

garderoben. Når børn oplever succes og mærker at ”de godt kan selv” øges selværet og børnene 

er nu klar til nye udfordringer og ny læring. 

 Vi ved at børn der trives, lærer og udvikler sig bedst. Det betyder at vi har stor fokus på at 

skabe tryghed på stuen. Tryghed for det enkelte barn betyder fx at vi sammen skaber et 

fællesskab hvor der er plads til alle. Her kommer børnenes sociale kompetencer i spil og giver 

mulighed for at udvikle præcis de evner det kræver at mestre livet. 



 

Forældresamarbejde: For at jeres barn skal få mest muligt ud af årene i Børnehaven, er det 

vigtigt, at vi har et godt samarbejde med jer forældre. Det betyder at I altid har mulighed for 

at få en samtale vedr. jeres barn og at vi på daglig basis lægger stor vægt på at fortælle eller 

dokumenterer på anden måde, hvad jeres barn er optaget af. Vi tilbyder desuden en samtale 

når jeres barn har gået i børnehaven i ca. 3 mdr. 

 Spørg endelig, hvis I har spørgsmål.  

  

Det er vigtigt for børnene og os at få sagt ordentlig goddag og farvel, så husk at gøre 

opmærksom på, når I kommer eller går. 

  

Dagligdagen: Alfehøjen og Troldebos pædagogiske aktiviteter, vil oftest være mellem kl.9.30 

og 11. Vi opfordre til, at børnene er her senest 9.15 eller efter kl. 10, da vi holder samling fra 

9.30 til 10.    

Vores erfaringer er, at børnene er glade for og trives bedst i en fast struktur, hvor de ved hvad 

dagen skal indeholde. Strukturen hjælper børnene til at holde fokus og være nærværende i 

forhold til aktiviteten og de andre børn.  

Derfor har vi en fast ugentlig rytme, som vi følger, ligesom børnene har faste pladser til 

samling og når der spises frokost. Der holdes samling dagligt, med mindre at vi er ude af huset. 

Børnene skiftes til at tælle, hvor mange børn der er, og vi taler om, hvor mange vi mangler, 

hvem der mangler og hvorfor. 

Ved ”Ture ud af Huset”, vil der informeres på stuens tavle, hvilke børn der skal med. 

 

I de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter er børnene oftest delt op i mindre eller aldersopdelte 

grupper, for at til gode se det enkelte barn og dets udvikling, både personlig og i gruppen.  

  

Læsning: Under frokosten er der højtlæsning af bøger. For de ældste børn bliver der 

indimellem læst op af Kapitelbøger. 

  

  

 

Praktik: Det sidste år jeres barn er i Børnehaven, skal det gå på Krudtuglehytten, hvor 

opstarten er medio august måned. For at få et indblik i hverdagen på Krudtuglehytten, vil 

børnene skiftevis komme i praktik inden den endelige opstart. 



 

 

Ugens struktur på Alfehøjen og Troldebo:  

 

Mandag - Sprog: 

Barnet, der har haft kameraet med hjemme, vil vise og fortælle om de billeder, der er blevet 

taget i weekenden.  

Vi synger, har rim og remser, fortælling eller dramatisering. 

  

Formålet er at: 

 Styrke og udvikle børnenes ordforråd og sprogforståelse 

 Støtte børnene i at stå frem i børnegruppen og fortælle om sine oplevelser  

 Kunne udføre opgaver på egen hånd 

 Barnet føler sig som en del af fællesskabet 

 

 

Tirsdag -  Krop og bevægelse: 

Vi laver grovmotoriske aktiviteter ude- eller indendørs.   

Formålet er at: 

 Styrke børnenes motoriske færdigheder 

 Børnene får styrket deres sansemotoriske udvikling 

 Børnene får udviklet kropsbevidsthed og kendskab til kroppen 

 

 

 



 

Onsdag – Natur og naturfænomener: 

Vi oplever og arbejder med naturen på stuen, legepladsen eller i lokalområdet, ligesom vi 

følger tegnene på at årstiden skifter. Derudover arbejder vi med science, hvor børnene får 

kendskab til former, størrelser, mængde og eksperimenterende forsøg. 

 Formålet er at: 

 Børnene kan kende årstiderne 

 Børnene lærer, hvad man kan lave i naturen, og derved udvikle kreativitet i den. 

 Børnene lærer, hvordan man passer på naturen 

 Børnene får interesse for det naturvidenskabelige område 

 

 

 

Torsdag - Kreativ: 

Vi laver kreative aktiviteter. Vi klipper, maler, farvelægger, arbejder med udsmykning og 

perler.  

Formålet er at: 

 Styrke børnenes finmotoriske færdigheder  

 Træne børnenes koncentration 

 Træne øje-hånd koordination 

 

Fredag - Valgfrie aktiviteter: 

Børnene har mulighed for fri leg og tid til fordybelse i en selvvalgt aktivitet/leg. De kan 

medbringe deres cykel/løbehjul. Der er også mulighed for at male kopier. Her bliver de 

udfordret grov og finmotorisk. Børnene kan også få mulighed for at spille på Ipad. 

 



 

Kontakt: Der er yderligere oplysninger på vores hjemmeside: www.boernehuset-

marievang.dk 

Stuernes månedlige nyhedsbrev, findes på Tabulex hvor I løbende kan holde jer opdateret 

ang. planlægning og aktiviteter på den enkelte stue. Det er muligt at tilmelde sig en service i 

Tabulex der giver jer automatisk mail besked når der er nyt fra stuen. 

Se desuden vores tavler ved dørene hvor vi skriver og viser med billeder hvad børnene har 

været optaget af i løbet af dagen. 

 

Troldebo: 29134583 

Alfehøjen: 29134582 
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