
                                                                                                                                                                          Alfely 2023 

Velkommen til Alfely 

En Steiner inspirerede skovbørnehaven 

Børnehavens adresse: 
Skovbørnehaven Alfely 

Gl. Landevej 22 

2620 Albertslund 

Mobil: 42 43 92 33 

E-mail: leder@alfely.dk 

Hjemmeside: www.alfely.dk 

 

Børnehavens åbningstider: 
Mandag – fredag: kl.7.15-17.00 

 

Personale: 
Lene, leder 37 timer 

Maja, pædagog 35 timer 

Trine, pædagogmedhjælper 32 timer, 37 timer pr.01.03.2023 

Anna, pædagogmedhjælper 24 timer   

Tilkaldevikar: 

Lucas 

 

Barnets første tid i børnehaven: 
Som nye forældre i børnehaven er det rart at vide, hvordan ens barn på bedste måde kan modtages. 

I børnehaven arbejder vi meget med rytmer dagsrytme/ugerytme. For nye børn er det en tryghed at 

dagsrytme og ugerytmen er den samme. Det hjælper børnene med hurtigere og bedre at komme ind 

i børnehaven. 

Afsæt en uge til indkøringen, hvis I ikke selv kan være med hele tiden, så spørg f.eks. 

bedsteforældre. 

I de to efterfølgende uger, er det godt med korte dage. Barnet bliver træt af alle de mange nye 

indtryk. I garderoben hænger en seddel, hvor I kan skrive barnets afhentningstidspunkt på.           

Det er rigtigt trygt og godt at vide i starten, hvad tid barnet bliver hentet. 

Der vil altid blive taget individuelle hensyn i indkøringsforløbet.  

 

 

 

 

http://www.alfely.dk/


 

 

Indkøringsugen: 
Mandag: Børnene møder kl.8.45-11, forældre er med hele tiden. 

 

Tirsdag: Børnene møder kl.8.45-12, forældre er med hele tiden, tag madpakke med til barnet og jer 

selv.  

 

Onsdag: Børnene møder kl.8.45-12 I vinker farvel til barnet lige efter morgensamlingen i 

”vinkevinduet” på stuen. Udenfor er der fast vinkested i hjørnet af haven, men i starten er det 

nemmere og mere trygt at vinke inde. I kommer tilbage kl.12 og ser hvordan vi lægger børnene til at 

sove i vores sovetelt. Sovebørn skal medbringe tæppe/dyne/sovepose, pude og eventuelt sut og 

sovedyr.  

Tingene skal ligge fast i Alfely.  

 

Torsdag: Børnene møder kl.8.45-14.00, I vinker farvel til barnet før morgensamlingen i 

”vinkevinduet” på stuen. Hvis barnet sover til middag, bliver det puttet og I kommer tilbage når 

barnet vågner. 

Hvis barnet ikke sover middagslur, henter I kl.13 

 

Fredag: Børnene møder kl.8.45- senest15, I vinker farvel før morgensamlingen i ”vinkevinduet” på 

stuen eller i haven. Barnet er med til at spise frugt/brød om eftermiddagen. 

 

Bleer: 
Bruger barnet ble skal disse medbringes og lægge i en kurv på badeværelset. 

 

Om barnets gråd og reaktioner: 
Det er naturligt at der kommer en reaktion på skiftet fra den trygge vuggestue, dagpleje, hjemmefra 

eller fra en anden børnehave. Det er derfor vigtigt at I får den hjælp I har brug for, når I afleverer 

jeres barn. Det er forskelligt hvordan børnene reagerer på at starte i børnehaven. Enten græder de i 

begyndelsen eller også kommer der en reaktion et par måneder senere. I skal have tillid til, at vi er 

der, hjælper og trøster barnet og sætter ord på barnets følelser. Men derfor kan man godt blive 

beklemt, ved at sige farvel til et barn der er ked af det. Så ring eller SMS til os i løbet af 

formiddagen for at høre hvordan det går, så I ikke sidder hele dagen på arbejdet med billedet af 

jeres grædende barn. Vi sender en SMS-besked, så I ved at barnet er blevet trøstet og kommet 

videre. 

 

 

 

 

 

 



Sommerdagsrytme: 
Kl.:7.15-8.45 Børnehaven åbner og børnene modtages i haven. Der tilbydes brød og frugt. 

 

Kl.8.45-9.00 Gør klar til morgensamling 

 

Kl.:9.00-9.20 Morgensamling indenfor med dagens morgensang, eventyr, rim og remser. 

 

Kl.:9.30 Dagens aktiviteter/tur starter. 

 

Kl.11.30 Frokost, børnene hjælper på skift til med borddækningen.  

 

Kl.12.00-12.30 Oprydning efter frokost og sovebørn bliver puttet. 

 

Kl.12.30-14.00 Fri leg/ havearbejde og andre gøremål sammen med børnene. 

 

Ca.kl.14.30 Frugt. 

 

Kl.15-17 Fri leg og praktiske gøremål. 

 

I vil blive informeret, når vi går til vinterrytme ca. midt i oktober.  

 

Ugerytme:                                                                                                                                                                  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Fælles tur  

 

Et lille 

hold hjemme 

Feks.: 

kreativt, snitte, 

en 

arbejdsopgave, 

forberedelser til 

fester eller 

andet. 

 

  

Båldag med 

mad over bålet.  

Alle på tur i 

skoven med 

madpakker. 

 

 

Lene kontor 

kl.9.30- 13.00  

Gruppedag:  

Yngstegruppen 

hjemme. 

 

Mellemgruppen 

tur med 

madpakker, 

hjemme 

kl.13.00 

 

Ældstegruppen 

på lang tur med 

madpakker 

hjemme 

kl.14.00 

  

Havedag. 

 

Lene kontor 

kl.10.00-13.00 
 

Personalet har 

pædagogisk 

planlægnings-

møde i haven 

kl.13.00-13.45 

 

Børnene skal hver dag medbringe madpakke, drikkedunk, siddeunderlag og rygsæk. Rygsækken 

skal være pakket hjemmefra og hænge klar udenfor, på vores knagrækkesystem. 



Drikkedunken: 
Drikkedunken skal være nem at betjene og kunne holde tæt. Husk navn på drikkedunken. 

Kun vand i drikkedunken. 

 

Madpakke: 
Madpakken skal være i madkasse med navn på. Den skal også være nem at betjene. Madderne skal 

pakkes ind enkeltvis i madpakkepapir, så madderne ikke bliver rusket rundt imellem hinanden. 

Børnene transporterer jo madpakken i rygsækken på turene. % Stanniol hvis børnene taber det i 

naturen forgår det aldrig. På turene er det bedst med klapsammen madder, dem kan man nemt styre. 

Ingen sukker og søde sager i madpakken, -se vores madpolitik på hjemmesiden. 

 

Rygsæk: 
Rygsækken skal være smal og passe i størrelsen til barnet. Det er vigtigt at den har brystrem 

eventuelt også gerne hoftebærebælte. 

 

Tøj: 
Vi er en skovbørnehave, så det er meget vigtigt at tøjet altid er i orden. Børnene skal have to sæt af 

alt overtøj samt skiftetøj og gummistøvler, da vi er ude året rundt i al slags vejr. I skal hver dag 

ordne jeres barns garderobe. Vådt tøj skal med hjem, så det er tørt og klar til næste dag. – Se på 

hjemmesiden under garderobe og tøj.  Vi giver også gerne gode råd om godt og praktisk tøj. Bare 

kom og spørg! 

 

Tøj uden heltefigur 
Vi vil opfordre til at tøj, madkasser og rygsække har et neutralt udseende.  

Actionhelt-figurer på trøjer, tasker og madkasser i børnehaven, kan have en uheldig virkning på de 

sociale fællesskaber. Børnene vælger hinanden til og fra i leg og sociale relationer ud fra deres 

figurer på tøjet eller på madkassen. Et stort motiv på fronten af blusen er svær at abstrahere fra 

blandt børn. De fokuserer på motivet og er derfor mindre i øjenkontakt. 

For os er det vigtigt at børnene bliver set og mødt som den person de er. Børnene skal lære at det er 

værdifuldt at være den man er, fremfor at sætte fokus på materielle ting. Så vi vil appellere til jer 

forældre om at begrænse figurer på tøj og andre ting, så det ikke eskalerer og får indvirkning på de 

sociale relationer.   

Vi ønsker at fastholde fokus på den menneskelige relation. Børnene har af denne grund heller ikke 

legetøj med i børnehaven. Det er ikke det materielle der skal være i centrum ved det menneskelige 

møde. Hvis børnene har legetøj med til børnehaven, så lad det blive ude i bilen! 

Stamkort: 
Når barnet starter i børnehaven, får I udleveret et stamkort, som I skal udfylde og returnere. Dette 

kort vil blive taget med ved eventuelt skadestuebesøg, så det er meget vigtigt, at alle felter bliver 

udfyldt. Hvis barnet er overfølsomt overfor medicin eller andet skal det skrives på. Alt hvad der er 

vigtigt, for os at vide, skal skrives på. Skriv egen læges telefonnummer på. Husk at ajourføre jeres 

kontakttelefonnummer løbende. 

 

 



Sygdom, ferie og lign. 
Sygdom og fravær skal meddeles til os med det samme og helst inden kl.9.00. I tilfælde af 

børnesygdomme i hjemmet skal børnehaven underrettes. Hvis barnet bliver syg i børnehaven, vil vi 

kontakte jer og aftale nærmere. Af hensyn til jeres barn, de andre børn og personale, er det vigtigt at 

I holder jeres barn hjemme til det er rask og kan klare en børnehavedag. 
 

Morgensamling 
Klokken 9.00 samles vi indenfor til morgensang, ugens eventyr som visualiseres og illustreres med 

et bordspil samt rim og remser. 

Det er vigtigt at børnene er afleveret inden samlingen og har sagt farvel. Giv besked hvis de først 

kommer efter samlingen ca.9.20. 

Kommer I under samlingen må I vente udenfor, for ikke at forstyrre intensiteten og stemningen ved 

eventyrfortællingen.  

 

Frugtordning 
Der tilbydes frugt og brød hver morgen og om eftermiddagen. Vi får ugentlig leveret økologisk 

frugt fra Årstiderne. Vi bager selv vores eget brød. Børnene vil hver dag få frisk hjemmebagt brød, 

bagt med groft mel, så det mætter og er medvirkende til at opretholde et stabilt blodsukker. 

Frugtordningen er obligatorisk. Der indbetales et månedlig beløb på 150 kr., som bliver opkrævet 

sammen med den månedlige opkrævning for børnehavepladsen. 

 

Lus 
Det er svært at holde ubudne gæster væk fra håret! 

Det er en god idé at kæmme forbyggende. Kæm fast en gang om ugen, når barnet får vasket hår.  

Put balsam i håret og kæm!   

 

Forældretimer 
I 2017 blev det vedtaget, at forældre i Alfely skal lægge 15 arbejdstimer hver pr. år.  

Arbejdsopgaverne bliver meldt ud på mail, så man kan melde sig til opgaverne. 

Man skal selv fører regnskab med timerne, mappen med timeregnskab står på kontorbordet i 

køkkenet 

Arbejde i støtteforeningen, bestyrelsen, rengøringen, arbejdsdage, hjælpende hænder til vores 

årstidsfester og børnefestuge m.m. giver timer. 

 

Forældremøde 
Intro forældremøde torsdag den 24. august kl.19.00-21.00  

Mødet er obligatorisk for alle nye forældre i Alfely. 

 

 

Vi glæder os rigtig meget til, at I starter i børnehaven og ser frem til en dejlig tid sammen med jeres 

børn.  

Mange hilsner  

Maja, Anna, Trine og Lene 


