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Målsætning for Sneglehuset. 
Vi vil  være med til at udvikle nogle glade, trygge og harmoniske barn. 

 
 



I Sneglehuset er børnene 3 – 5 år. 
På 1.salen er børnene årgang 08 og 09. pr. 15. august vil vi være 14 børn. 
Personalegruppen som er til knyttet Sneglehuset vil være Alice medhjælper, 
Linda A  pædagog og Linda H i stuen. På 1. salen er personalet  Else pædagog, 
Heidi pædagog  samt Rita medhjælper. Derudover vil I møde personale fra 
Fristedet og Klubben, som er i Sneglehuset om formiddagen. 
 
 
Dagsrytmen i Sneglehuset. 
Kl. 6.00  Flakkehaven åbner – vi tilbyder morgenmad (havregryn eller 

cornflakes) til  kl. 7.00.   
 Alle børn møder i Sneglehusets stue  i dette tidsrum.  
Kl. 7.15 går ”fristeds- børnene” på fritidshjemmet. 
Kl.8.00 går ”kræmmerhus” børnene i 

Kræmmerhuset. 
Kl. 8.30 Børnene i Sneglehuset deles i to grupper. De tre-årige er i stuen og 

de 4-årige (årgang 08) går på 1. salen i tidsrummet fra. k. 8.30 til kl. 
14.00. 

Kl. 11.00 spiser vi madpakker. 
Kl.12.00 går vi på legepladsen. 
Kl.14.00  spiser alle børn eftermiddagsmad i stuen. Det kan være alt fra frugt, 

havregrød til  rugbrødsmadder m.m. 
Kl.16.15  lukker Kræmmerhuset og børnehavebørnene samles igen i 

Sneglehuset.    
Kl.17.00 går alle børn og voksne i Fristedet. 
Kl.17.30 Børnehaven lukker mandag til torsdag. 
 
FREDAG LUKKER BØRNEHAVEN KL.16.30 
 
 
Hvad kan I forældre forvente af os: 

 At vi gør meget ud af at børn og forældre føler sig velkomne. 

 At vi som personale kan li’ vores arbejde, og sammen med jeres børn har 
en skæg, hyggelig og ikke mindst lærerig hverdag. 

 At vi kontakter jer, hvis vi vurderer at  jeres barn ikke trives  

 At vi altid vil lytte til jer, hvis I har brug for en snak vedr. jeres barn. 

 At vi skaber en tryg, genkendelig og forudsigelig hverdag for jeres barn. 
 



 
Hvad forventer vi af jer forældre og børn: 

 At barnet er med til at rydde op inden I forlader 1. salen /legepladsen i 
Flakkehaven. 

 At I sammen med barnet rydder op på deres garderobeplads hver dag. 

 At barnet siger goddag/farvel til en voksen fra Sneglehuset.  

 At I giver besked ved sygdom og andet fravær. 

 At I kun medbringer legetøj om fredagen. 

 At vi er de første som kontaktes ved problemer og tvivlsspørgsmål. 
 
 
Cykeldage. 
Vi har cykeldag en gang om måneden, hvor egen cykel må medbringes. Vi 
forventer cyklen er i orden. Alle børn skal have cykelhjelm på, når de kører på 2-
hjulet cykel også med støttehjul. Husk at indstille hjelmen så den passer til jeres 
barns hoved. 
 
 
Maddage. 
Der vil være maddag ca. 1 gang om måneden. Vi 
laver en indkøbsliste, hvor I kan vælge, hvad I vil bidrage med. Indkøbslisten vil 
hænge på opslagstavlen ca. 1 uge før. 
 
 
Informationer. 
Daglige informationer vil I finde på opslagstavlen i garderoben ved trappen  Husk at 
orientere jer hverdag. Det er her mødetider/ændringer  o.a. vil være skrevet. Vi 
skriver dagbog, hvor I kan læse om dagens aktiviteter. Den er at finde ved 
opslagstavlen i mellemgangen til 1. salen. 
Derudover vil I via mail modtage nyhedsbrev og kalender med beskrivelser af 
aktiviteter for kommende måned. Flakkehavens lærerplaner kan I hente via 
Flakkehavens hjemmeside. 
 
 
Forældresamtaler. 
Efter ca. 1-2 mdr.efter overflytning fra stue til 1. sal vil I blive tilbudt en samtale, 
hvor vi kort snakker om hvordan det går. Derudover vil der være en 
forældrekonsultation 1 gang årligt. 



 
Telefonliste. 
Vi tilbyder at lave en lege/telefonliste – det er frivilligt om man vil stå på listen.  
 
 
 
Goddag og farvel. 
Det er vigtigt at I/vi lærer børnene at sige goddag og farvel til en voksen fra 
Sneglehuset. Husk at give besked, hvis det er andre, der henter jeres barn 
 
 
Garderobe. 
Vi forventer, børnene har tøj med, som passer til vejret. Vi er ude at lege i al slags 
vejr. Husk at have et sæt skiftetøj liggende i børnenes garderobe  Husk at skrive  
navn i jeres barns tøj  
Fredag skal garderoben tømmes helt , så rengøringen kan komme til. 
 
 
 
 
Fødselsdage. 
Vi holder fødselsdag for jeres barn i Flakkehaven. Vi synger fødselsdagssang og 
har en lille gave. Barnet må gerne have noget med til at dele ud. 
Flaget hejses, hvis barnet er i børnehaven på sin fødselsdag. 
 
 

 

Legetøj 
Vi har legetøjsdag om fredagen og kun om fredagen. Der må dog gerne 
medbringes en bamse som tryghed de øvrige dage. 
Legetøjet medbringes på eget ansvar og det er jeres børn som skal passe på det. 
Flakkehaven er ikke erstatningspligtig.  
 
 
 
 
  
 


