
HVAD FORVENTER VI AF JER FORÆLDRE: 
 
 

 At børn / forældre siger goddag og farvel. 
 

 At I læser på opslagstavlen hver dag. 
 

 At I husker at give besked, hvis det er andre end Jer forældre, der 
henter Jeres barn. 

 

 At I er trygge ved at aflevere Jeres barn. 
 

 At I til hver tid kommer og siger til, hvis der er noget galt. 
 

 At I respekterer at vi ikke altid ved, hvor sutsko, bluser m.m. er. 
 

 At I ringer, når Jeres barn ikke har været her et stykke tid og hører om 
der f.eks. er en udflugt / tur til en bestemt tid eller om I skal huske 
noget. 

 

 At I sørger for barnets basale behov, såsom madpakke med navn, 
skiftetøj der passer til årstiden / vejrforholdene, navn i sutsko / 
udendørs tøj, orden i barnets garderobe og sedler. 

 

 At I sørger for at Jeres barn er her, hvis vi har fastsat en tid f.eks. til 
Fællesdag, Gymnastik, Ture ud af huset og andre arrangementer. 

 

 At legetøj hjemmefra kan blive væk / gå i stykker, og at personalet ikke 
har tid til at lede efter det. 

 

 At I henter Jeres børn inden lukketid.   
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MÅLSÆTNING FOR STUEN: 
 

Vi vil gerne være med til at skabe nogle glade, trygge og 
harmoniske børn. 

Dette mener vi at kunne medvirke til ved at skabe nogle trygge 
rammer i Flakkehaven. 
 

I stuen lægger vi vægt på: 
 
 At der er tid og ro til at fordybe sig i legen / aktiviteterne, 

dette gør vi ved ikke at have for ”stram” planlægning i 
dagligdagen. 

 
 At styrke børnenes fin / grov motorisk i de daglige aktiviteter 

såsom, klippe – klister – sy – perler – gymnastiksal – synge – 
spille m.m. 

 

 At der er åbenhed og nærhed fra de voksne. 
 

 At børnene lærer ansvarlighed og respekt overfor både 
mennesker og ting. 

 
 At opretholde traditioner, samt lave vores egne, såsom 

Flakkemarked, overnatning, fællesspisning m.m. 
 
 At vi stort set hver dag er ude uanset vejrforhold. 

 
 At vi alle har en skæg, hyggelig og ikke mindst givtig 

hverdag. 
 

 At vi har tid til at modtage børnene på en god og hyggelig 
måde, når de kommer. 

 

HVAD KAN I FORÆLDRE FORVENTE AF OS: 
 

 At vi har tavshedspligt. 

 
 At vi tilbyder jer en snak om Jeres barn 1 gang årligt, men kan 

afse tid oftere, hvis der er behov. 

 
 At overflytningen af børn til 1`salen sker så lempeligt og 

glidende som muligt. 
 
 At vi har forskellige arrangementer i løbet af året for forældre, 

børn og personale- bl.a. Åbent hus i åbningstiden, 
arrangementer uden for åbningstiden af forskellige art 

(Fællesspisning, Arbejdsdage, Flakkemarked m. m.) 
 
 At vigtige informationer gives videre ved aflevering og 

afhentning. 
 

 At vi holder Jer informeret med et månedligt nyhedsbrev, 
kalender og beskeder på tavlen. 

 
 At vi støtter Jer, såfremt der skulle opstå særlige problemer. 

 
 Når vi modtager et nyt barn gør vi meget ud af at børn og 

forældre skal føle sig velkommen. 

 

 

 

 

 

 



INFORMATION FRA BØRNEHAVEN STUEN: 
 
I vil hver måned via mail modtage et Nyhedsbrev og en 
kalender.  

 
Vi forventer at I ser på opslagstavlen i gangen hver dag, da der 
vil være aktuelle informationer vedr. "Stuen".    

 

 

 

GARDEROBEN: 

Vi forventer at I holder orden i jeres barns garderobe. D.V.S. at 

tøj, sko, støvler, sutsko o.lign. er på plads når I går hjem. Fodtøj 
skal være sat op i garderoben, så der kan blive gjort rent på 
gulvet.  

Vi forventer at barnet har skiftetøj fra yderst til inderst med. 
Vores tørreskab bruges kun i nødstilfælde så I bedes 
tage vanter, huer, overtøj med hjem og tørre. 

 

 

 

OPSTARTSSAMTALE: 

I vil blive tilbudt en samtale når jeres barn har gået i Stuen i ca. 

3 mdr. for, at få en snak omkring hvordan det går, og om jeres 
barn er faldet godt til. 
 

 

 

 

 

FØDSELSDAGE: 

Når et barn i børnehaven har fødselsdag, fejrer vi dem med 
fødselsdagssang, flag og en lille gave fra Børnehaven, og evt. med 

noget barnet har med.  
 
 

 
                                                  

                                                     
                          
 

CYKEL / UDENDØRS LEGETØJSDAG: 

Da ikke alle børn har gode muligheder for at cykle, hvor de bor, 
har vi valgt at holde nogle cykle / udendørs legetøjsdage i 

børnehaven. Der bliver hængt opslag op, og vi skriver det i vores 
kalender hvilke dage, der er cykel / udendørs legetøjsdage. Vi 
forventer at børnene har en cykel med som de selv kan cykle på. 

Samt cykelhjelm der er indstillet til jeres barn.  

                    
 

 



                                       
                                                          

 

 

 

 

MADDAG: 

En gang om måned har vi maddag, børnene deltager på skift 

med tilberedning af maden og borddækningen. Denne dag skal 
børnene kun have en lille madpakke med. 
Der bliver hængt en seddel op med de madvarer vi skal bruge. 

 I vælger så selv, hvilke madvarer I vil tage med. 
 

 

 

MERE INFORMATION: 
 
I kan altid læse mere omkring stuen og stuens læreplaner på 
Flakkehavens hjemmeside, hvor i også kan finde Flakkehavens 

virksomhedsplan 

 

 
UDVIKLINGS PROJEKT 
 

Brobygning mellem afdelingerne i børnehaven 
 
  
 

 

DAGSRYTMEN  I  BØRNEHAVEN. 
 

6.00:  Flakkehaven åbner. 
       Flakkehaven tilbyder morgenmad (havregryn eller  

         cornflakes) indtil kl. 7.00. 
      Vi er sammen med 1. salen / kræmmerhuset til kl. 8.00.  

Inden kl.10.00 har børnene mulighed for at tage en mad 

fra deres madpakke. 
 
 

9.30: Aktivitet: f.eks. Male, Bage, Ture ud af huset, Sang  

          / Musik, Rytmik, Maddag, Leg m.m. 
 

11.00: Børnene samles på Troldestuen og Nissestuen            

          Børnene dækker på skift bord. 
  Vi spiser vores mad, der vil være vand til   
          maden. 
 

12.00:  Vi er på legepladsen, uafhængig af vejret.  
           Sovebørnene bliver puttet. 

 

14.00:  Samling – Flakkehaven gir` et mellemmåltid. 
     Det kan være Frugt, Grød, Brød, Yoghurt, Kage m.m. 

  Der vil være vand til. 
  Børnene får tilbudt den mad de har tilbage i madpakke.         
 

15.30:  Vi begynder at rydde op inde og ude. 
 
17.00:Alle børn i Flakkehaven samles i Fristedet. 
 

17.30: Mandag til torsdag lukker Børnehavedelen. 
 

16.30: Fredag lukker Flakkehaven. 
 

Dagsrytmen skal ikke betragtes som en fast tidsplan, men mere en 

orientering til Jer forældre om Jeres barns hverdag i børnehaven.  


