
Velkommen til Fritidshjemmet i Flakkehaven. 

 
Som noget nyt er vi blevet en stor fritidshjemsafdeling i vores integrerede 
institution Flakkehaven. 

 

Vi har 90 børn fra børnehaveklasse til og med 4.klasse. Vi er 8 faste voksne, 4 

pædagoger, 1 studerende og 4 medhjælpere. Jens, Diana, Tina og Claus 

(pædagoger) Anette, Marianne, Lizzi og Jørgen. (medhjælpere) 

Vi er delt op så der er en primærvoksen til hvert klassetrin. Det er den 

primærvoksen, der afholder den årlige samtale og som er sammen med 

klassetrinnet, når der spises frugt. Hvis I som forældre føler, at der evt. opstår 

problemer eller misforståelser så henvend jer til jeres primærvoksen.  

Ellers er vi et stort hus og vi er fælles om alt det pædagogiske. 

 

Vi vil prøve at have så få regler som muligt, men de gængse regler vil vi have 
såsom: 

 Ude man -torsdag indtil 14.15( ikke dem som har frugt og værksted) 

 Ingen løb indenfor 

 Vi behandler hinanden, hinandens ting, institutionens ting med 

omtanke 

 Vi taler og behandler hinanden med respekt 

 Oprydning i garderoben hver dag. 

 Mobiltelefoner er i tasken, må benyttes ifølge aftale med en voksen 

 

Det lægger vi vægt på i det daglige: 
Børnene skal have lov til at lege og udvikle sig gennem legene. De skal lære at 

løse konflikter støttet af de voksne og tage ansvar for egne handlinger. 
Gennem organiserede aktiviteter sikres at børnene deltager i alderssvarende 

udviklingstilbud. 

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 (frugt, borddækning 

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

personlig hygiejne)  

Børnene skal selv sørge for at de får sat deres skilt rigtigt efter hvor de er i 

Flakkehaven med hjælp af en voksen. Dog er det stadig meget vigtigt at sige 

goddag og farvel. 

 

 

Hvad kan I forældre forvente af os? 
 At vi holder øje med barnets trivsel i hverdagen og kontakter jer, hvis 

vi skønner det er nødvendigt. 

 At I til enhver tid kan lave individuelle aftaler med os omkring 
afhentning af jeres barn. 

 At vi tilbyder jer en snak om jeres barn en gang årligt, men kan afse 

tid oftere, hvis der er behov. 

 At I forældre bliver kontaktet, hvis barnet ikke møder i Flakkehaven 

efter skole. 

 At vi hjælper børnene med at huske at gå til bus, hjem eller til sport, 

når det på forhånd er aftalt. 

 

I forældre skal være opmærksomme på at der er mange børn i huset. Så 

det kan være lidt svært at vide nøjagtigt, hvor netop jeres barn er, når I 

kommer for at hente det. Nyd tiden i huset og på legepladsen og led efter 
jeres barn i ro og mag eventuelt sammen med en voksen.  

 

Hvad forventer vi af børn/forældre? 
 At barnet/forældrene siger goddag/farvel til en voksen fra vores 

hus. 

 At barnet er med til at rydde op, inden det forlader Flakkehaven. 

 At der gives besked ved sygdom og andet fravær. 

 At der videregives information, der kan have betydning for 

barnets hverdag. 

 At der er navn i tøj og fodtøj, mest for jeres og barnets egen 

skyld. 

 At børnene har tøj med til al slags vejr 

 At vi er de første, der kontaktes ved problemer og 
tvivlsspørgsmål. 

 

Aktiviteter: 
Børnenes hverdag er fast struktureret i skolen, derfor har vi valgt at 

børnene selv må bestemme, hvad de vil beskæftige sig med. 

Vi tilbyder et værksted fra man-torsdag hvor børnene selv kan melde sig 
på. 

Børnene skal dog selv være med til at lave frugt, et klassetrin har en uge af 

gangen. 

          Ture ud af huset kan gøres klassevis, men nogle ture vil blive lagt ud som                      

m         et tilbud, så kan børnene selv skrive sig på. 
 



 

Frugt: 
Vi spiser frugt hver dag mellem kl. 14.15 - 14.45. på stuerne. Om onsdagen har vi 

cafe dag, hvor børnene selv må bestemme hvor de vil sidde og spise. 

 

Nyhedsbreve: 
I vores nyhedsbreve orienteres I om kommende arrangementer, ture og aktiviteter. 

Men husk også at kigge på opslagstavlerne. 

 

 

Flakkehavens åbningstider: 
Mandag 6.00 – 17.45 

Tirsdag 6.00 – 17.45 

Onsdag 6.00 – 17.45 

Torsdag 6.00 – 17.45 
Fredag 6.00 – 16.30 

 

Fritidshjemmet åbner først kl.7.20. Hvis dit barn kommer inden skal han/hun 

afleveres ovre i stuen. 

 

 

 

Udviklings projekter 

Energi 

Forældresamarbejde. 

 

Læs mere i vores virksomhedsplan den finder du på: 

www.slagelse/flakkehaven.dk 
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