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Stuens personale 

• Gitte (pædagog, 16 t.) 
• Boris (pædagog, 37 t.) 
• Lene (pædagogmedhjælper, 37 t.) 

 
Stuens mobilnummer 

• 5168 6953 
 
Forventninger til forældre 

• Brug AULA – både når I afleverer og henter jeres barn. 
• Der skal altid være skiftetøj i dit barns garderobe, og overtøj der passer til vejrudsigten og årstiden. 
• Om sommeren skal I smøre jeres barn hjemmefra med solcreme. Vi gør det efter frokost. 
• Legetøj er som udgangspunkt ikke tilladt, undtagen trøstebamser hvis det er nødvendigt. 
• Aflever senest kl. 9.00 hvis et personale skal hjælpe med at vinke farvel. 
• Kl. 9.00 begynder vores morgensamling, og vi vil ikke forstyrres. 
• Hvis jeres barn har lus, er det også jeres ansvar at få det behandlet straks. Børn må ikke komme i 

institution før lusebehandling er iværksat. Giv altid besked til institutionen når I finder lus.  
Hvis vi opdager lus hos et barn, må det ikke sendes hjem iflg. Sundhedsstyrelsen. 

 
Stuens rutiner 

• Morgensamling 
Kl. 9.00 

• Frokost 
Kl. 11.00 

• Eftermiddagsfrugt 
Kl. 11.00 

• Hviletime 
Børnene har hviletime hver dag efter frokost - en halv times time-out med hørespil og musik. 

• Månedsplan 
Hver måned udprinter vi stuens månedsplan. Den sidder på væggen ved siden af AULA iPad’en i 
garderoben, og her kan I se vores planlagte aktiviteter. 

 
Aktiviteter, projekter og traditioner 

• Cirkus Total 
Et projekt for de kommende skolebørn, der begynder i oktober og varer til marts. 

• Skraldeindsamling 
Hvert år har stuen et miljøprojekt, og deltager i årets landsdækkende skraldeindsamling.  

• Børnenes kunstudstilling 
Hvert år har vi et kunstprojekt, hvor vi bagefter udstiller det på børnebiblioteket. 

• Fastelavn  
Vi maler fastelavnstønden, klæder os ud og slår katten af tønden. 
 



• Halloween 
Vi fejrer Haloween med en udklædningsfest på stuen. 

• Påske 
Vi har et påskeprojekt, hvor vi klipper, maler æg og går en tur op på bjerget v/ Åmarken for at fejre 
årets “æg-trillemester”. Vinderen får medalje og diplom, og bagefter går vi hjem og spiser 
påskefrokjost. 

• Afslutningsfest  
For de kommende skolebørn, holder vi i april en fest for dem der til maj skal begynde i SFO. Festen 
er uden forældre, og varer fra kl. 17.30 til 19.00 hvor vi spiser, leger og har konkurrencer. 

• Spejderhytten 
På Hvidovre Strandvej nr. 13 ligger en rød spejderhytte. Den bruger stuen når det er muligt at booke 
tid, og vejrudsigten lover tørvejr. 

• Fotografering 
Hvert efterår kommer Foto-Henning og laver portræt og gruppefoto af alle børnene. 

• Jul 
November og december står naturligvis i julens tegn. Vi deltager i krybbespil i Strandmarkskirken, og 
besøger andre kirker. Vi klipper julepynt og laver julehemmeligheder, har julefrokost og julefest hvor  
vi går Luciaoptog for forældrene. 

• Børnefødselsdage 
Vi fejrer dit barns fødselsdag i børnehaven om formiddagen til vores morgensamling. Hvis I gerne vil  
invitere stuen hjem til fødselsdag, sker det fra kl. 10.00 til 12.30. 
 
OBS! Hvis I kun inviterer pigerne eller drengene hjem, deltager personalet ikke. Hvis man kun 
inviterer nogle få udvalgte børn, skal det udenfor børnehavens regi. 

 
Møder 

• Trivselssamtaler 
Når jeres barn er startet på stuen, vil vi løbende have en dialog om barnets trivsel. Efter behov, 
aftaler vi et forældremøde med jer, når der er gået 3-4- mdr. Mødet vil være af en varighed på 20 min 

• Skolesamtaler 
Vi indkalder til møde om jeres barns skoleparathed i november. Alle børn der der fylder seks år i 
kalenderåret, skal begynde i SFO til maj og 0. Klasse i august. 

• Fælles forældremøde 
Der afholdes et årligt forældremøde i maj måned, hvor der også er valg til forældrebestyrelsen. 


