
Velkommen til Kræmmerhuset 
 

Det lægger vi vægt på i det daglige 

Der skal plads til både leg og planlagte aktiviteter. Gennem legen lærer 

børnene at bruge deres fantasi, etablere venskaber og sociale relationer 

samt løse konflikter. Gennem organiserede aktiviteter sikres at børnene 

deltager i alderssvarende aktiviteter. Vi respekterer valg af 

venner/kammerater, men er opmærksomme på børn, som har svært ved at 

skabe kontakter. 

Vi inddrager børnene i de daglige gøremål både de fælles (borddækning, 

oprydning, bagning o.l.) og de individuelle (af- og påklædning, ansvar for 

egne ting, personlig hygiejne). Det er af stor betydning for børnene at 

blive selvhjulpne. Det opnås bedst ved at prøve igen og igen og lære af 

egne fejl. 

 

Hvad kan I forældre forvente af os? 

 At vi holder øje med barnets trivsel i hverdagen og kontakter jer, 

hvis vi skønner det nødvendigt. 

 At vi tilbyder en snak om jeres barn mindst en gang årligt, men 

kan afse tid oftere, hvis der er behov. 

Et godt samarbejde med forældrene er udgangspunktet i dagligdagen. Vi 

forventer at forældre viser engagement i børnenes hverdag og 

respekterer de regler, som er nødvendige for at huset kan fungere. 

 

Hvad forventer vi af børn/forældre 

 At barnet/forældre siger goddag/farvel til en voksen fra vores 

hus. 

 At barnet er med til at rydde op inden det forlader 

Kræmmerhuset. Husk også garderoben. 

 At der gives besked ved sygdom og andet fravær 

 At der videregives informationer, som kan have betydning for 

barnets hverdag 

 At der kun medbringes legetøj på legetøjsdagen (fredag). Vis 

hensyn og medbring ikke ”støjende” legetøj. 

 At I er opmærksomme på at vi opholder os dagligt på legepladsen 

eller er på tur uanset vejret så husk tøj til al slags vejr 

 At vi er de første, der kontaktes ved problemer og 

tvivlsspørgsmål 

 

Nyhedsbreve 

Der udsendes et nyhedsbrev hver måned med løst og fast fra huset via 

jeres mail. Alle er velkomne til at komme med indlæg. I nyhedsbrevene 

orienteres om kommende arrangementer og aktiviteter. Men husk også at 

kigge på vores opslagstavle. 

 

Pædagogiske læreplaner 

Der er udarbejdet læreplaner for følgende seks temaer: 

 Personlig udvikling 

 Sociale kompetencer 

 Sprog 

 Krop og bevægelse 

 Naturen og naturfænomener 

 Kulturelle udtryksformer og værdier 

Kræmmerhusets pædagogiske læreplaner danner grundlaget for det 

pædagogiske arbejde. Kræmmerhuset har indsatsområde sociale 

kompetencer og kultur og naturfænomener. 

     

 

 

 



Aktiviteter 

Vi går til gymnastik, på biblioteket og tager på ture. Vi har værksteder 

med kreative ting, træ og computer. I Kræmmerhuset arbejder vi meget 

med børnenes sociale udvikling og efter nytår begynder vi med Trin for 

Trin for de kommende børnehaveklassebørn. Vi indbydes til forskellige 

arrangementer på skolen og vurderer fra gang til gang om vores 

nuværende børnegruppe vil have glæde af at deltage. 

For de kommende børnehaveklassebørn vil forældresamtalen handle 

meget om skoleparathed for det enkelte barn. 

Vi kommer med vores vurdering, men den endelige afgørelse ligger hos 

forældrene. 

 

Legetøj med hjemmefra 

Desværre ser vi gentagne gange at legetøjet hjemmefra bruges til at 

”købe” venner med. ”Vil du lege med mig?” spørger barnet med en 

spændende legeting i hånden. Eller ”det er mig der bestemmer, for det er 

mit legetøj, og du må ikke være med”. 

Samtidig ser vi også at børn, der dagligt har legetøj med hjemmefra har 

svært ved at løsrive sig fra det og derfor ikke deltager aktivt i 

aktiviteterne og legene i Kræmmerhuset.  

Ovenstående vil vi gerne undgå og har derfor valgt at legetøj kun må 

medbringes fredag. 

Alle andre dage skal legetøjet (incl. Pokemonkort) blive hjemme og der 

leges med hinanden og Kræmmerhusets ting. 

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående så kontakt personalet.  
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