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Velkommen i udflytterbørnehaven.
Vi er 2 stuer i børnehaven. Vi hedder Vildsvinene og Bæverne
På Vildsvinestuen er Susanne, pædagog og afdelingsleder på 37 timer
Bente, medhjælper 33 timer
Sofie, Pædagog 36 timer
Victor, medhjælper på 35 timer

På Bæverstuen er

Isabella, pædagog på 34 timer
Marianne, pædagog 36 timer
Morten, medhjælper på 35 timer
Peter, medhjælper på 31 timer

På hver stue er der 24 børn mellem ca. 3 år og 6 år.

Vores opsamlingssted er på Bellahøjvej nr. 46.
Vi åbner hver dag kl. 6.45, hvor børnene har mulighed for at spise morgenmad på
Uglestuen til kl 7.45. Vi lukker kl. 17.00, fredag 16.30.
Kl. 7.50-8.00 går vi på legepladsen, vi går ud til bussen kl.8.15. Hver dag kører vi
kl.8.30 med en bus til vores børnehave.
Udflytterbørnehaven ligger i den nordsjællandske by Fredensborg. Huset ligger i
naturskønne omgivelser og tæt ved Fredensborg slot. Børnehaven holder til i en
gammel familieskole.
I kælderen er køkkenet, hvor den daglige formiddags-, frokost- og eftermiddagsmad
laves/forberedes, af vores køkkendame, Maja.
I Fredensborg deler vi et stort hus og en stor grund med en anden børnehave, Slottet
fra Islands brygge. På grunden er der mange udendørs udfordringer, idet grunden er
opdelt med legeplads, meget stort natur område med træer til at klatre i og buske til at
gemme sig i. Stort bålhus med bålhygge og madlavning. Derudover er der et stort
værksted på grunden med overdækket terrasse til. Gynger, klatretårn, kugle-bold-bad
og indhegnet boldbane har vi også.
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Hverdagen
Ved ankomsten til Børnehaven (BH), går vi når vejret tillader det på legepladsen. Der
bliver alle børn tilbudt en formiddagsmad. De voksne holder morgenmøde, hvor
dagen bliver planlagt og vigtige beskeder bliver givet til de ansatte.
Formiddagen kan indeholde: fri leg, i gangsat leg, små planlagte projekter, maling,
tegne klippe og tage på ture. Vi er næsten altid ude, da forholdende her er meget
dejlige og inspirerende.
Når klokken nærmer sig 11.30 er det spisetid. Det er kun om vinteren, at vi spiser
inde ellers spiser vi ude på vores legeplads, og vi forsøger at planlægge menuen i
forhold til dette. Om sommeren spiser vi inde en gang om ugen.
Når maden er spist er det hviletid. Vi har nogle små der skal sove. De sover i et rum
med en voksen hos sig hele tiden. De andre børn er inde eller ude alt efter vind og
vejr.
Når klokken er ca. 14 begynder vi at gøre klar til eftermiddagsmaden. Det kan være
frugt og/eller brød.
Herefter rydder vi op og får pakket vores tasker. Bussen kører hjem kl.15.15.
Fredag dog kl. 14.45.
Vi er hjemme kl. 16.00. Fredag kl. 15.30.
De børn der ikke er hentet ved bussen er herefter på Uglestuen eller på legepladsen
med vuggestuebørnene.
Legepladsen
Vi er rigtigt meget på legepladsen. Vi tager ofte indelegetøj med ud på legepladsen.
Det kan være dyr, Lego eller andet. Vi kan også tegne, male eller klippe klistre
udenfor.
Mange børn bruger tiden på legepladsen til, at få styrket deres lege-relationer. De er i
gang med, at socialisere sig. Det sker med hjælp fra de voksne. Vi bruger meget tid
på, at observere børnene i deres leg. Så vi kan hjælpe og støtte det enkelte barn
optimalt. Det er vigtigt for os, at vi ser det enkelte barn og imødekommer barnets
behov. For os i BH, er det vigtigt, at barnet føler at det bliver set og hørt. Det gør vi
ved at lytte og observere, også når vi er på legepladsen.
Tøj
Når man vælger at have barn i en udflytter, skal man vide at det kræver noget mere af
barnets udetøj. Vi er ude hver dag og ofte hele dagen, så vi opfordre til, at man køber
fodtøj og overtøj med omtanke. Det kan betale sig at investere i kvalitet.
Vores erfaring er, at køber man noget der ikke er så holdbart, må man ofte ud og købe
senere på året. Der skal være navn i alt tøj, det er en stor hjælp når vi skal finde tøj
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der er blevet væk. I skal huske, at når I ikke har jeres daglige gang i BH, er det vores
opgave at lede efter bortkommet tøj og vi kender ikke alle børns tøj. Et par gange om
året, er det vigtigt at få alt børnenes tøj med hjem. Fordi de vokser og årstiderne
skifter. Vi vil foreslå, at dette gøres op til ferier. I BH har hvert barn sin egen kurv
med skiftetøj på garderobepladsen. Hvis I vil have noget med hjem, skal I give os
besked og det er vores ansvar at sørge for, at det kommer med hjem.
Vigtigt: Det kan forekomme at tøj forsvinder, da børn kan smide hue, vanter, jakker
m.m. på den store grund. Vi gør alt hvad vi kan for at finde det igen.
Kommunikation.
Det er en ny kultur man møder, når ens barn starter i BH. Der er 24 børn, til de
samme voksne, som i en vuggestue gruppe. Især det, at starte som forældre i en
udflytter-børnehave er en stor omvæltning. Man har ikke de samme muligheder for,
at få talt med de voksne, som i en alm. børnehave. Hvis man henter sit barn ved
bussen, er det umuligt. Især hvis I ikke bliver til alle børn er kommet ud af bussen, og
de børn der ikke er hentet, er kommet ind på legepladsen/Uglestuen. Så har vi en tid
til en snak. Hvis vi har noget, vi skal snakke med jer om, skal vi nok gøre jer
opmærksomme på det. Ellers er det vigtigt, at huske at I altid er velkomne til at ringe.
Ved større problemer finder vi en tid til en snak. Hvis det ikke er muligt inden for
arbejdstiden, kan det lade sig gøre efter inst. lukketid.
Det er vigtigt at I som forældre er med til, at fortælle hvad det er, I har brug for, at
høre om jeres barn. Så I får de informationer der er vigtige for jer. Vi skal nok
komme på banen med det, der er vigtigt for os.
Hvis I skulle have noget kritik af børnehaven skal I gå til stuens personale. Hvis I
ikke føler, at I kan komme igennem, skal i gå til afd., lederen. Hvis det ikke hjælper,
skal I gå til lederen. I sidste instans må I gå til den forældrevalgte bestyrelse.
Hver dag står der en voksen ved bussen, med vores kalender og tager mod små
dagligdags beskeder. Kan beskeden ikke gives der, så skal I gå til stuens personale.

Indkøring af nye børn
Når jeres barn skal starte i BH, skal I med i starten. Vores erfaring siger, at de fleste
børn har brug for, at en af sine forældre, er med i de første 1-2 dage. Der vil altid
være 1 voksen der kører jeres barn ind. Ret hurtigt vil vi koble en voksen mere på,
fordi vi har en ugentlig fridag i BH. Vi forsøger, hvis det er muligt, at flytte fridage
under indkøring af et barn. Når jeres barn har gået i BH i ca. 3 mdr. tager vi en snak
om hvordan det går, indkøringen samt stort eller småt.
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Bussen
Vi kører med Lyngby turistfart. Vi har et godt samarbejde med Lyngby. Der er seler
til alle børn, vi kører ikke før alle børn er spændt fast. 2 gange årligt har vi
evakuering af bussen. Der øver vi os i, at komme hurtigt ud af bussen, i tilfælde af
uheld. Vi er rimelig stille i bussen, man råber og larmer ikke. Børnene må ikke pille
ved askebæger, bordene eller slå sæderne i hvilestilling. Når vi kører hjem, hører vi
historie. Det er med til at der bliver ro i bussen, hvor mange af vores børn falder i
søvn. En bog eller 2 i rygsækken til busturen er en god ide. Legetøj skal blive
hjemme.
Sprog
Når børn starter i BH, sker der ofte det, at der kommer mange nye ord i deres
ordforråd. Der kommer også bandeord og lignende. Hvis vi hører at børn har et grimt
sprogbrug over for os og deres børnehave venner, arbejder vi med det. Børn hører
mange ord forskellige steder, og det er meget forskelligt hvilke sprog der tales i vores
familier. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men vi kan bestemme, hvad der acceptabelt
i BH. Vi som voksne i BH er bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene i vores
omgang med hinanden, og i den måde vi taler med hinanden og med børnene på.
Når vi hører, at børnene taler grimt til hinanden tager vi en snak om, hvad der har
udløst det og hvad, det har gjort ved det andet barn.
Når et barn høre et ord for første gang, skal det bruges. Hvad kan det nye ord bruges
til, hvordan er det at udtale og hvordan reagere voksne og børn, på det jeg siger. Ord
bruges også som børnevittigheder. Mindre BH børn er ved at dø af grin, hvis de siger
numse og prut. Det er de frækkeste ord de kender. Det får de lov. Men kun hvis de
alle syntes at der er sjovt. Det er et led i deres sproglige og sociale udvikling.
Alle børn mellem 2;10 – 3;4 år og 5-6 år bliver sprogtestet.
Hvilestund
Vi hviler mellem 12.30 og 14.00 Hvis jeres barn ikke er faldet i søvn inden 1/2 time,
tager vi barnet op. I hvilestunden kan barnet have sut og sovebamse m.v.
Dueslag
Ved indgangen til svalegangen, har vi et dueslag. I det hænger sedler der vedrører
aktiviteter, sygdomme i inst. m.m. Det er vigtigt at I holder jer dagligt informeret.
Foto
Vi tager kun billeder af jeres barn med inst. kamera.
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Fødselsdage
Vi holder fødselsdag hvor I har mulighed for at ta’ noget sundt med. Det kan være
grov-boller, frugt eller lignende til uddeling til den stue jeres barn går på.
Køkkenet kan ikke bruges til forberedelse af medbragte madvarer.
Vi tager ikke hjem til fødselsdage.
Hvis I ønsker, at jeres barns venner skal komme hjem til jer, vil vi være behjælpelig
med en navneliste. Invitationerne skal I selv dele ud.
Hjemmeside
Riiset har en hjemmeside med info, foto osv.

www.riiset.dk

Vi skriver dagssedler med lidt info om vores dag i BH. Det er vejledende og ikke
pindet ud hvad hvert barn har lavet, men en hjælp til jer, så I ved hvad I kan tale med
jeres barn om hjemme. Der er også info om aktiviteter, sygdomme i inst. m.m.
Det er vigtigt at I holder jer dagligt informeret.

Vi ser frem til et givende samarbejde
Venlig hilsen personalet i
Udflytterbørnehaven Riiset
Slotsgade 20 (kør ind af Bakkedraget)
3480 Fredensborg
Telefon Fredensborg
Bæverne 21133320
Vildsvinene 21 14 98 20

6

