Praktiske oplysninger omkring
Naturinstitutionen Frimærket:
Hvornår åbner/lukker vi:
Vi har åbnet i Frimærket fra kl. 6.45. -17.00.
Fredag lukker vi kl. 15.30.
Vi forventer, at alle børn er mødt ind kl. 9.00. Herefter kan vi finde på at tage
spontane ture ud af huset, lave aktiviteter osv.
Hvor mange børn er der i Frimærket:
Vi har plads til 44 børn i Frimærket i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt i to
huse.
Udmeldelse af tidligere institution/dagpleje:
Det er meget vigtigt, at melde jeres barn ud af tidligere institution/dagpleje
senest en måned før den måned dit barn starter i Frimærket. Hvis dit barn
f.eks. starter 1. september skal I senest melde barnet ud af tidligere
institution d. 30 juli. Ellers vil I blive opkrævet fra begge institutioner.
Pris: 1620 kr./mdr. Juli er betalingsfri.
Søskenderabat: 1. barn fuld pris. 2. barn ½ pris. 3. 4. og 5. barn gratis.
Opdeling af børnene: Børnene er delt i tre grupper i Frimærket.
De yngste børn består af Egern og Uglegruppe som alle holder til i ”Lillebo”. I
disse grupper holder man f.eks. samling, laver forskellige aktiviteter, går på
ture og til fødselsdag. Dette gør vi fordi vi prioritere at arbejde i mindre
grupper. Ellers er vi oftest sammen resten af dagen i vores udeområde, hvor vi
arbejder med naturaktiviteter.
De yngste børn har mere brug for basal omsorg, så dette vægter vi højt. Vi
tror på, at en god start på børnehavelivet har afgørende betydning for resten
af tiden i Frimærket og på Vindblæs Friskole.
Når børnene nærmer sig ”ældstegruppebørn”, bliver de så småt introduceret
til at være en del af ældstegruppen.

Når yngstegruppen spiser madpakker er alle børn tilknyttet en fast gruppe på
ca. 6 børn og den samme voksen hver dag. I denne gruppe er tid og plads til den
enkelte. Her er der tid til fordybelse.
Ældstegruppen er gruppen af børn, der skal i skole til næste år. De holder til i
den nye træbygning for enden af legepladsen, som vi kalder ”Troldebo”. De har
deres egen ”have”, hvor de kan boltre sig. Her er det kun de store, der har
adgang, og de kan derfor arbejde uforstyrret med bl.a. div. naturaktiviteter og
aktiviteter i det hele taget, som er mere relateret til denne aldersgruppe.
Hverdagen er målrettet aldersgruppen, således at børnene bliver udfordret
optimalt.
I ældstegruppen arbejdes der rigtig meget med de sociale spilleregler. Der
bliver arbejdet med, hvordan det er, at være en del af en gruppe, som skal
være sammen i mange år frem. Her lærer børnene deres kommende
klassekammerater endnu bedre at kende inden skolestart.
Ældstebørnene arbejder det sidste halve år af deres børnehavetid mere og
mere sammen med skolen. De har bl.a. legetime med 0. kl. om fredag, er
sammen med indskolingen til teater og kommer mere og mere på skolen frem
imod sommerferien. I denne sidste tid inden skolestart bliver børnene
introduceret for kulturen, strukturen og fællesskabet på Vindblæs Friskole, så
de er trygge ved hinanden og skolen og deres lærer inden skolestart.
Både i yngstegruppe og ældstegruppe prioriteres fri leg højt. De voksne er
både medlegere og på sidelinjen til at guide og vise vej, når det er svært.
Dagens struktur:
(denne struktur kan dog blive ændret lidt hen af vejen)

Kl. 6.45-7.30: Ældste og yngste børn møder ind i Lillebo.
Ældstebørnene ligger deres madpakke i køleskabet i Troldebo og tjekker, at
garderoben er klar til dagens udfordringer sammen med mor/far, inden de
møder ind i Lillebo. Både aflevering og afhentning foregår igennem lågen ved
Lillebo af sikkerhedsmæssinge hensyn.
Børnene kan få havregryn eller havregrød fra kl. 6.45-8.15.
Kl. 7.30: Ældstebørnene går i Troldebo. De ældstebørn der møder efter 7.30
skal derfor afleveret i Troldebo.
Ca. kl. 8.30/9.00 går alle børn ud.

Ca. kl. 11.00 spiser vi madpakker.
Efter madpakker er alle børn på legepladsen sammen ind til ca. kl. 14.00 hvor vi
spiser eftermiddagsmad. Her spiser Yngstegruppen for sig og ældstegruppen
går op til sig selv.
Efter eftermiddagsmaden er alle på legepladsen igen.

Fødselsdage: Børnene må meget gerne holde fødselsdag her i Frimærket. Vi
hjælper med at gøre dagen helt speciel.
Vi tager også gerne ud til fødselsdage. Yngstegruppen har mulighed for at
invitere hjem torsdag, hvor de kan bruge bussen.
Ældstegruppen har mulighed for at invitere hjem tirsdag, hvor de kan bruge
bussen.
Når vi holder fødselsdage/er til fødselsdage, så er det kun med den gruppe
som barnet er en del af, dvs. ”Egerngruppe” / ”Uglegruppe”/”Ældstegruppe”.
Børnene skal ikke have gave med. Alle børn får en gave af børnehaven når de
har fødselsdag.
Tavle/intra:
Vær opmærksom på at tjekke intra, da der ofte kommer vigtige beskeder her.
Vi skriver også beskeder på tavlerne i de to huse, men disse står ikke alene.
Til forældremødet i starten af september får I udleveret kode til intra.

Ferier:
Vi har hvert år lukket på følgende dage:
- imellem jul og nytår
- uge 7
- dagen efter Kristi Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- Uge 29,30 og 31.
I de ferieperioder hvor vi holder åben, slår vi os ofte sammen med SFO.

Rengørings/arbejdslørdag:
I løbet af året er der to arbejdslørdage og en rengøringslørdag, som både
foregår på skolen og i børnehaven.
Til forældremødet i september kommer Vindblæs Friskoles praktisk udvalg og
fortæller om den rulleplan, som alle er en del af.
Ældstegruppens forældre kan dog allerede nu skrive sig bag øret, at I skal
rengøre kommende 0.kl. lokale den først kommende lørdag efter skolebørnene
er gået på sommerferie.
Info omkring disse dage kommer også til at stå på intra. Så hold godt øje.
Friplads:
Det er muligt at søge om økonomisk friplads lige som i de kommunale
institutioner. Det skal blot søges hos Jeres egen kommune.
Bustur:
Vi tager på tur en gang ugentligt. Om tirsdagen har ældstegruppen bussen og
om torsdagen har yngstegruppen bussen.
Vi tager dog også ofte på tur i nærområdet på gå-ben.
Hvad skal mit barn have med:
Madpakke, eftermiddagsmad og drikkedunk.
Tøj: Det er vigtigt at børnene er klædt hensigtsmæssigt på, så de frit kan
udfolde sig. Overtøj/fodtøj som passer til årstiden, da vi opholder os meget
ude i alt slags vejr. Vi har ikke tørreskab, så det er en god ide at have et
ekstra sæt overtøj i garderoben.
Skiftetøj: børnene skal altid have mindst et sæt komplet skiftetøj i
garderoben, ekstra bukser og underbukser samt en varm trøje.
Alle børn skal have et par indesko stående i børnehaven.
God rygsæk med brede stropper og som kan spændes hen over bryst/mave,
som barnet kan bære når vi tager på tur. IKKE tynde stropper.
Vi arbejder i samarbejde med jer om at gøre børnene selvhjulpne. Derfor er
det vigtigt, at I tænker over dette, ift. tøj/fodtøj, og at hjælpe børnene med
at gøre deres tøj og garderobe klar til næste dag, så det er sjovt at komme ud
sammen med de andre. Hvis snørebåndene først skal bindes, overtøjet knappes
i nakken og den våde flyverdragt vender vrangen ud, så er kammeraterne i gang
med at lege inden alt er klaret.
Husk at hjælpe dit barn med at få ryddet op på garderoben hver dag.

Alt tøj, huer, vanter, sko madkasser osv. skal forsynes MED NAVN.
Overlevering:
Inden start i Frimærket holdes der overleveringssamtale ved behov. Vi
kontakter den tidligere institution omkring dette. Forældrene skal altid give
samtykke inden overlevering.
Blebørn:
Blebørn er velkommen i Frimærket, I skal blot sørge for, at der altid er bleer
på garderoben.
Høns: I Frimærket har vi høns. Derfor vil der i løbet af året være brug for
Jeres hjælp i ferier/weekender. Nærmere info følger.
Brobygning: Vi arbejder i løbet af året på at opbygge en glidende overgang fra
Lillebo til både Troldebo og videre til skolen, SFO og 0.kl., så overgangene
bliver glidende og naturlige.
Telefonnummer til Frimærket er: 27 11 32 98
Mail til Frimærket er : Ibenvindblaes.dk
Adresse: Vognmandsgade 11 Norup, 8970 Havndal

