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Michella 
• Pædagog 
• Ansat siden 2018 
• Arbejder 37 timer 

 
Boris 

• Pædagog 
• Ansat siden 2004 
• Arbejder 37 timer 

 
Lene 

• Pædagogmedhjælper 
• Ansat siden 1997 
• Arbejder 37 timer 

 
Om Steppeulve stuen 
Hugo 
Vi har en mascot – en lille blød steppeulv der hedder Hugo. Han er god til at 
trøste og have hos sig hvis man er ked af det. Hugo kommer hjem på 
weekend hver fredag, for om fredagen har vi Hugohygge, hvor Hugo vælger  
hvem han vil hjem til. Hans lille kurv følger med + en bog. I bogen kan I 
hjælpe Hugo med at skrive, om hvordan weekenden er gået hos jer – evt. 
med billeder. Husk at medbringe Hugo om mandagen, da vi læser bogen til 
vores formiddagssamling. 
 
Hugo kommer hjem til alle og vi har en afkrydsningsliste så ingen børn bliver 
sprunget over. Har man fødselsdag er der stor sandsynlighed for at man får 
Hugo med hjem i weekenden. 
 
Til vores Hugohygge har vi også et punkt til samlingen vi kalder for ting-
fortæller. Her har et barn efter aftale, medbragt noget hjemmefra som der 
fortælles om og vises frem. Det er en god øvelse hvor der bliver øvet i at 
turde stå frem og være midtpunktet. Den ting der medbringes, skal ikke være 
legetøj, bamse, dukke ell.lign. Vi har tidligere fået set en æbleskræller, en 
lædermaske, en æske med muslingeskaller, en hjemmelavet taburet, en 
globuslampe og en hjemmestrikket sommerhat. 
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Bamseven 
I projektet “Fri For Mobberi” har alle børnene en lille bamseven som bor på 
stuen. Men vi har også én og større bamseven som kan komme hjem på 
besøg i weekenden. Her følger der ingen bog med, og der er ingen 
forventninger til jer, andet end at medbringe bamseven om mandagen. De 
små bamsevenner er gode at have på stuen, hvis man lige har brug for en 
lille trøster, eller hvis det er svært at vinke og sige farvel om morgenen. De 
skal blive her, og må ikke komme med hjem. 
 
Rita & Rudolf 
I december ankommer to små hyggelige rensdyr i luftballon, og de lander lige 
udenfor børnehaven. De trænger til juleferie, efter at have hjulpet julemanden 
hele året oppe på Grønland.  
 
Hver dag har vi julesamling, hvor vi synger og hygger os sammen med Rita 
og Rudolf. Ligesom Hugo (der i december rejser sydpå) har de også en bog 
som I skal skrive i, og de kommer også med hjem (hver for sig) og overnatter 
– men kun en enkelt overnatning – for de skal medbringes næste dag i 
børnehave, så vi kan læse jeres fortælling til vores julesamling.  
 
Når alle børnene har haft besøg af enten Rita eller Rudolf, vinker vi farvel til 
dem på rejsen tilbage til julemanden. 
 
Månedsplan 
Hver måned udgiver vi vores månedsplan på tabulex, så I kan følge med i de 
planlagte aktiviteter. Ændringer kan forekomme i tilfælde af personalemangel, 
møder o.lign. Månedsplanen er også at finde på den hvide whiteboard tavle i 
garderoben. 
 
Formiddagsfrugt / Eftermiddagsfrugt 
Kl. 9.00 & kl. 14.00 
 
Frokost  
Kl. 11.00 
Vi sidder hver dag ved faste pladser, og spiser med kniv, gaffel eller ske. 
 
Solcreme 
Vi giver alle børn solcreme på om sommeren ved middagstid - alt efter behov 
og vejr. I skal gøre det om morgenen inden I afleverer på stuen. 
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Hviletime 
Efter frokost holder vi hver dag hviletime. I Strandmarken er vi 
opmærksomme på børns søvn og hvile, og dets betydning for dit barns trivsel 
og velvære. Alle børn har brug for et afbræk i hverdagen, en pause fra leg, 
krav og forventninger og ikke mindst støj. Derfor har vi en god halv times 
hviletime med historiefortælling og musik. Alle børnene ligger på madrasser, 
og skal til formålet medbringe egen pude som vi ligger i en kasse på stuen.  
 
Hvis vi er på tur eller f.eks. hjemme til børnefødselsdag, holder vi ikke 
hviletime. 
 
Børnefødselsdage 

• Vi afholder børnefødselsdage på stuen om formiddagen, da vi er flest 
personaler. 

• Har man lyst til at invitere hele stuen hjem, skal det være i tidsrummet 
fra kl. 10.00 til senest 13.00.  

• Hvis man ikke har meget plads derhjemme, og man derfor ønsker at 
begrænse det til enten pige eller drengfødselsdag, skal det aftales med 
personalet på stuen om hvilken dag der ville være bedst egnet. 

• Der må ikke uddeles fødselsdagsinvitationer i børnehaven, der kun 
tilgodeser enkelte udvalgte i børnegruppen, ligesåvel der heller ikke 
gives tilladelse til at hente særligt udvalgte børn i børnehavens 
åbningstid. Dette skal ske i privat regi uden vores indblandning. 

 
Sukker 

• Der er ingen sukker til morgenmaden i Strandmarken 
• På steppen har vi ikke sukkerforbud, men hav omtanke om hvor meget 

du som forældre vil tilbyde til fødselsdage o.lign. 
• Vi tillader ikke at der bliver uddelt “ferie-is” eller sodavand.  
• Hvis der er ønsker om, at dit barn absolut ikke må få sukker, 

efterkommes dette. 
• Hvis der er fødevarer dit barn ikke tåler, skal det informeres til stuen og 

vores køkkendame Stine. 
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Legepladsen 
Vi tillader at have i alt seks børn alene ude på legepladsen, dog stadig under 
opsyn. Legepladsen er et godt læringsmiljø med “højt til loftet” og plads til nye 
sociale legerelationer og venskaber.  
 
Hvis I som forældre ikke tillader at lade jeres barn være ude alene på 
legepladsen, efterkommes dette naturligvis. Lågen ind til legepladsen er 
øvrigt låst når børn er alene på legepladsen. Når vi alle er på legepladsen, 
foretrækker vi at låse vores hoveddør. Når I derfor henter og forlader 
børnehaven, skal det foregå samme vej I kom ind! 
 
Aktiviteter, projekter og traditioner 

• Hver mandag går vi i gymnastiksalen og har leg & bevægelse, 
fortrinsvis med halvdelen af stuens børn. Den gruppe som bliver 
hjemme, kommer med i gymnastiksalen den næste mandag.  
 

• Hver tirsdag har vi læringstime hvor vi deler børnene op i grupper, og 
arbejder med finmotoriske aktiviteter.  
 

• Onsdag er vores turdag hvor halvdelen af stuen kommer på tur ud af 
huset, imens de øvrige bliver hjemme og har projekt: Fri For Mobberi. 
 

• Torsdagen er lagt an til spontanitet, hvor fredagen er baseret på 
Hugohygge og ting-fortæller. At være ting-fortæller betyder at et barn 
har en bestemt ting med hjemmefra. Deri ligger øvelsen at vise frem og 
fortælle om denne ting imens andre kigger på – og som ikke må være 
legetøj. 

 
• Hvert år deltager vi i årets landsdækkende skraldeindsamling, som 

foregår en enkelt dag vi selv vælger. Vi får tilsendt materiale og 
skraldeposer, og bruger ugen op til skraldedagen med at arbejde, læse 
historier og snakke om hvordan vi sammen kan passe på naturen. 

 
• Når det er påske, afslutter vi flere dages påskeklip med at gå op på 

“æggebakken” (bjerget v/ Åmarken) og trille hvert vores æg ned af 
bjerget. Vi har malet vores æg, og vinderens æg som triller længst, 
udkåres som årets æg-trillemester med diplom og guldmedalje. 
Bagefter går vi hjem til børnehaven og spiser påskefrokost. 
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• Vi går hvert år Luciaoptog på hovedbiblioteket d. 13 december. Alle er 
velkomne til at komme og kigge med. Husk at have hvidt tøj til dit barn, 
kjole, strømpebukser, bukser, skjorte ell.lign. Vi går også Luciaoptog til 
børnehavens julefest som foregår udenfor under halvtaget på 
legepladsen.  
 

• Vi fejrer Halloween, hvor vi holder en udklædningsfest på stuen. 
 

• Vi deltager hvert år i Hvidovre børnebiblioteks kunstudstilling. 
 

• Hvert år i juni måned deltager en lille gruppe børn fra stuen i “Lille 
Grundlovsdag” oppe foran rådhuset, hvor borgmesteren holder tale og 
en klovn optræder. 
 

• Fastelavn foregår med tøndeslagning og udklædning, som regel på en 
fredag. 
 

• Hvert fjerde år deltager stuen i Mini-OL som foregår på Hvidovre 
stadion. 
 

• Når vi når hen til oktober, begynder projekt: Cirkus Total, som varer 
frem til marts – med undtagelse i december måned. 
 

• Om efteråret besøger vi museer og kirker i forbindelse med vores 
projekt: Børnekultur. 
 

• Stuen holder afslutningsfest i april, for de børn der stopper og snart 
skal begynde i SFO. Festen er uden forældre, og varer som regel fra kl. 
17.30 til 19.30 hvor vi spiser, leger og har konkurrencer. 

 
• Strandmarken har et igangværende tre års projekt, der certificerer os 

som en sanginstitution.  
 

Spejderhytten 
Alle selvejende børnehaver i Hvidovre, har mulighed for at booke dage i 
spejderhytten på Hvidovre Strandvej 13. Vi bruger den også gerne som 
opstart af nye børn på stuen i maj, hvor der er ordnede vand og toiletforhold. 
Vi opholder os kun dernede når vejret holder tørt. 
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Forældremøder og samtaler 
• Fælles forældremøde 

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

 
• Trivselssamtaler 

Når dit barn er startet på stuen, vil der efter 3 mdr. være invitation til et 
møde om dit barns trivsel og opstart på stuen. Det vil have en varighed 
på 20 min.  
 
Har I brug for et ekstra møde med os (eller vi med jer) finder vi sammen 
et egnet tidspunkt og dato, men vi bestræber os på de daglige snakke 
med jer. Er der noget akut, finder vi hurtigt en løsning. 
 

• Før-skolesamtaler 
I november måned holder vi forældresamtaler der omhandler dit barns 
skoleparathed, og her aftaler vi evt. skoleudsættelse, hvis vi sammen 
vurderer at barnet ikke bliver klar til næste års skolegang. Mødet vil 
vare en lille halv time, hvor vi også informerer om SFO’er og skoler i 
distriktet. 

 
Skole 

• Børn i Hvidovre begynder skolegang samme år de fylder seks år. 
• Kommunen udsender breve om skolevalg af skole og SFO, via jeres e-

boks.  
• Langhøjskolen samarbejder med Strandmarken, og indkalder stuens 

personale til “overleveringsmøder” der omhandler de børn som skal gå 
på skolen. 

• Strandmarken har ingen bestemmelse omkring klassesammensætning. 
• Langhøjskolen indkalder forældre til intro-rundvisninger. Her medvirker 

børnehaven ikke. 
• Fo de børn der skal gå på Langhøjskolen, er vi inviteret til at besøge 

SFO Simonshøj fire gange inden maj, hvor det sidste besøg er hvor 
børnene mødes med dem de skal gå i klasse med efter sommerferien. 
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TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats) 

To gange årligt, gennemgås børnegruppen og det enkelte barns trivsel i 
børnehaven. Er der mistrivsel sker det i dialog med forældrene, og relevante 
fagpersoner inddrages hvis der er grund til et endnu tættere samarbejde om 
barnet. 
 
Tværfaglige samarbejdspartnere 
Strandmarken har sundhedsplejerske, logopæd (talepædagog) og psykolog 
tilknyttet huset. Endvidere er det muligt at ønske et længere forløb hos 
psykologen, hvor man i et fælles snakkeforum med andre forældre, kan 
drøfte familiemæssige udfordringer og tilegne sig hjælp og ny viden. 
 
Kontakt stuens personale for mere information. 
 
Fotografering 
I september er der portræt og gruppefoto af børnene, hvor “Foto-Henning” 
kommer og fotograferer om formiddagen. Efterfølgende bestilles billederne 
via hans hjemmeside. 
 
Forventninger til forældre 

• Altid at have rent skiftetøj i dit barns garderobe, og overtøj/fodtøj der 
stemmer overens med årstiden. 

• Følg med på månedsplanen, og læs dagligt på tabulex i tilfælde at 
aflysninger og opdateringer - og primært den daglige information om 
hvordan dagen er gået på steppestuen. 

• Det er også her I melder jeres barn fri eller syg, og giver samtykke til 
hvem der må hente jeres barn o.lign. 

• Vi krydser jeres barn ud når I kommer om morgenen, og hjem når I 
henter. 


