Mødeaktivitet
Forældremøder
Der bliver afholdt et forældremøde årligt, hvor der er valg til
forældrebestyrelsen.

Troldebo Natur Børnehus
Velkomstfolder

Forældresamtaler
Til alle forældre tilbyder vi samtaler 1 x årligt. Nye forældre
senest 3 mdr. efter start, kommende skolebørn inden
indskrivningen til skolen ca. november og til foråret følger vi op
efter behov. Vi holder løbende alle forældre orienterede om
barnets trivsel i institutionen. Der kan i særlige tilfælde indkaldes
til yderligere samtale.
Forældre er altid velkomne til at spørge om råd og vejledning i
forbindelse med barnet, og kan altid ønske en personlig samtale.

Vi arbejder efter codeks for Slagelse Kommune:

Skovvej 122 B, 4220 Korsør
Tlf. 58 35 21 30
E-mail: troldebo@slagelse.dk

Troldebo`s principper.
Vores institution er opbygget i praksisfælleskaber.

”Grønne spirer”
•

Den fælles virksomhed: struktur, samarbejdspartnere, vores
fælles opgave.
Fælles repertoire: Hvordan vi udfolder vores principper,
herunder især vores pædagogiske grundholdning om at være
naturbørnehus.
Gensidigt engagement: Det forpligtende engagement vi alle
lægger i arbejdet.

Pædagogik:
•

Grundlæggende skal alt give mening!

Brobygning:
•

•
•
•

•

Vi brobygger gennem leg på legepladsen.

Struktur:
Vuggestuen: Troldespirer 0-2 år, Brune græshopper 2-3
år
Børnehavegrupper aldersintegrerede: Grønne
græshopper og små sommerfugle 3-5 år
Vi bruger materialet fra fri for mobberi i vores praksis.

Vi er grøn spire institution og følger anvisningerne for
grøn handleplan samt at lave projekter, der gør, at vi kan
modtage det ”Grønne spire flag” hvert år. En grøn spire
institution er en institution, der opfylder særlige krav, der
er formuleret af friluftsrådet.

•

Vores primære
opgave er at skabe
læring og udvikling
for alle børn. Vi har
så som noget
særligt valgt at have
særlig fokus på
naturen.
Det særlige fokus
på naturen bliver vi
inspireret af
igennem ”Grønne
spirer”.
Vi lægger meget
vægt på at børnene skal have tid til at lege, men har især
om formiddagen fokus på aktiviteter, som vi voksne har
planlagt og sat i gang igennem vores arbejde med at
skabe læring og udvikling for børnene.

Hvem er vi

Medicin

Troldebo Naturbørnehus er en integreret institution med ca.50
børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Vi ligger vægt på at kunne
tilbyde børnene mulighed for udvikling i et frit miljø, hvor børns
trivsel vægtes højt. Den sunde fornuft styrer reglerne!
Vi vægter udeliv og naturen højt og prøver at tilrettelægge
hverdagene udendørs uanset vejret.

Vi er ikke i stand til at give medicin, med mindre det drejer sig om
kronisk syge børn, og der foreligger en lægeerklæring. Der skal
ligeledes foreligge en skriftlig instruktion fra lægen, angående
dosering m.m.

Vi har et dejligt hus med nogle store grupperum, hvor der er
legetøj, spil osv. Her er vi primært efter morgenmaden indtil
legen fortsætter ude på den store legeplads. Vuggestuen har
deres egen lille legeplads, de store vuggestuebørn har dog
mulighed for at komme ud og lege med de store.

Vi har erfaret, at det bedste tøj for børnene om vinteren er en
rummelig flyverdragt, varme støvler af den vandtætte slags og
endelig gummistøvler og uldsokker til regnvejrsdage, evt. med en
tyk ulden sål.
Regntøj skal være af den åndbare model, og stort nok til at have
rigeligt med tøj indenunder.
Der må påregnes meget slid af udetøjet.
Hvert barn har en kasse i garderoben til skiftetøj. Kasser skal
med hjem hver 14. dag. Ulige uger i vuggestue og grønne
græshopper og lige uger i børnehaven.

Udendørs har vi indrettet et værksted, hvor børnene har
mulighed for at bruge hammer, søm og sav samt en køkkenhave
med drivhus, hvor der kan dyrkes forskellige ting. Stor
græsplæne som vi bruger til legeplads, hvorpå der er placeret et
fældet træ, der ivrigt bliver brugt som klatrestativ, samt et stort
skib der er vores sandkasse.
Vores legeplads er hele tiden i udvikling og er lige nu ved at
bliver indrettet med mindre læringsrum omkring forskellige
aktiviteter.
Vi har en del traditioner i løbet af året, vi holder bl.a. forældre- og
bedsteforældredag, fastelavn med tøndeslagning, påske, hvor vi
maler og triller æg, sommerfest hvor alle samles, hygger og
spiser sammen, lygtefest hvor vi laver græskar lygter, julefest
hvor vi samles omkring de traditioner der hører julen til i
Troldebo.

Beklædning

Husk navn i alt tøj og sko
Fødselsdag
Vi fejrer barnets fødselsdag med sang og flaghejsning.
I vores kostpolitik kan I læse, hvad I kan tage med til
fødselsdage.
Vi kan desværre ikke tage hjem til børnene, når der skal fejres
fødselsdag.

Praktiske oplysninger.

Regler for børnene.

Madpakken
Madpakken skal være dagens højdepunkt og indbyde til at blive
spist, derfor er det bedre med klapsammen madder, end højt
belagt smørrebrød, da det er meget svært for børnene at styre.

Vi prøver at have så få regler som muligt!
For at børnene får en følelse af ansvar for Troldebo skal de inden
de tager hjem rydde min. 3 stk. legetøj op.

Forældrene har sammen vedtaget, at der ikke skal være slik i
madkassen (vingummi, bolsjer, lakrids, pebernødder og
chokolade). Endvidere skal der heller ikke være chokoladekiks,
kindersnitte og lign. da dette også har et højt indhold af sukker.
Forældrene opfordres for miljøets skyld desuden at undgå
stanniol, men at bruge film i stedet.
I øvrigt henviser vi til kostpolitik for skole og dagsinstitutioner i
Slagelse Kommunes.
Morgenmad
Der serveres morgenmad for børnene mellem kl. 6.20 og 7.20.
Vi tilbyder havregryn, müsli, boller eller knækbrød, ost, syltetøj
og honning.
Kost politik
Vi har i Troldebo udarbejdet en særlig kostpolitik.
Syge børn
Troldebo modtager ikke syge børn.
Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer. Børn behøver ikke at
have feber for at være sløje. Vuggestuebarnet har svært ved at
kommunikere, men vi kan se, at de har ondt.
Ved akut opstået sygdom, vil en af forældrene blive kontaktet, så
barnet kan blive hentet hurtigst muligt.
Ved akut opstået ulykke vil en forælder blive kontaktet, barnet
bliver transporteret til nærmeste skadestue eller læge, hvor
forældrene kan mødes med en af de ansatte og barnet.

I skoven har vi 3 regler, som vi holder fast ved:
• Vi skal holde rent efter os i skoven.
• Du må ikke løbe længere væk, end du hele tiden kan se
en af de voksne, der er med.
• Man må ikke ”smage på naturen” uden at spørge en
voksen.
Goddag og farvel
Det er vigtigt at sige goddag og farvel til alle.
Husk at meddele personalet, hvis andre henter barnet
(bedsteforældre, naboer, barnepige o.l).
Vi vil gerne vinke sammen med jeres barn i et af vinkevinduerne.
Eller i vinketårnet, når vi er ude.
Beskeder til institutionen
Det er vigtigt at meddele personalet i Troldebo om ændringer i
barnets liv, herunder skilsmisse, forældremyndighed, flytning,
ændret tlf. nr. m.m.
Besked om fridage og sygdom skal gives telefonisk inden kl. 9.00

