Referat af Uglestue forældremøde onsdag den 23. august 2017

Pædagogiske overvejelser om Uglestuen 2017/2018
Formålet med Uglestuen er, at skabe en ramme og et læringsmiljø for børnene i deres sidste år i
børnehaven, så overgangen fra børnehave til skole bliver lettere for børnene i forhold til de krav
og forventninger, som børnene vil blive stillet overfor i skolen. Forløbet på Uglestuen er tilrettelagt
ud fra dialog med skolen, pjecen ”En god start – det fælles grundlag” fra Skovvangområdet og
vores tidligere erfaringer.
Inklusion: Vi arbejder overordnet ud fra Allerød Kommunes politikker herunder inklusion, hvor
børnene både ses som individ, og som en del af fællesskabet. Vi opfordrer til, I støtter børnene
ved at lave lege aftaler på kryds og tværs af gruppen for at hjælpe jeres børn med at få øjnene op
for nye lege relationer. Børnene opdager, at de kan lege med andre end ”bedste vennen” og vi
hjælper således hinanden med, at få skabt et inkluderende miljø med meningsfulde fællesskaber
både i børnehaven og i hjemmet.
Læreplanstemaer: Børnene vil blive præsenteret for alle læreplanstemaer, men vi vil have særlig
fokus på de personlige og sociale kompetencer i det store fællesskab. De øvrige læreplanstemaer
er sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle
udtryksformer og værdier.
Struktureret forløb: I starten af forløbet gør vi os erfaringer, om hvordan det er for børnene, at
være i et mere fast og struktureret forløb og at komme ud af huset. Vi forbereder så vidt det er
muligt, børnene på de aktiviteter, der foregår ved at tale med børnene om, at ”I dag skal vi….”, ”I
morgen skal vi ….” osv.
Samarbejde mellem Børnehave og Skole: Vi har gennem årene arbejdet for et tættere
samarbejde i Skovvangområdet mellem Ørnevang og Skovvang Børnehuse, Skovvangskolen og
Lillerød Skole. Det giver bedre mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan det enkelte barn
og ”gruppen” oplever overgangen fra Børnehave til Skole. Lillevang skole med indskolingen på
Skovvangskolen er nu placeret nærmest Børnehuset, men vi samarbejder med alle byens skoler.
Skolestart i 2018: Vi kan endnu ikke fortælle, hvornår børnene skal starte i skole, og har derfor kun
planlagt forløbet indtil 1. marts 2018.
Udsat skolestart: Ansøgningen foregår sandsynligvis i oktober 2017.
Overleveringssamtaler med skolerne: I begyndelsen af 2018 har vi overleveringssamtaler med
skolerne om de enkelte børn.
Forældresamtaler: Inden overleveringssamtalerne med skolerne afholder vi forældresamtaler
med jer den 15. og 17. januar 2018 kl. 14-17 med deltagelse af Christina og Lene. Samtalerne
afholdes som ”Skole/hjem-konceptet” og der afsættes 15-20 min. pr. samtale. I kan indbyrdes
bytte tid, hvis den foreslåede tid ikke passer. Nærmere information følger.

Rammerne for Uglestuen
Overordnet tema for Uglestuen: Det overordnede tema for de emner og aktiviteter vi vil arbejde
med for at styrke de personlige og sociale kompetencer er ”Jeg kan” og ”Jeg er en del af et
fællesskab”.
1

Referat af Uglestue forældremøde onsdag den 23. august 2017

Organiseringen: Børnegruppen består af 15 børn – 6 drenge og 9 piger, som kommer fra Måge- og
Papegøjestuen. Lene og Christina og pædagogstuderende Sofian vil deltage i forløbet.
Tidsforløb: Forløbet strækker sig over perioden fra 1. maj 2017 til skolestart 2018.
Lokaler: Vi mødes på Uglestuen og slutter af med hviletid i Fællesrummet efter frokost.
”Køleskabsskema”: På oversigten kan I følge med i, hvad vi arbejder med i løbet af de enkelte
perioder. Følg også med på opslag der ophænges ved indgangsdøren. ”Køleskabsskemaet” er
mailet til jer i foråret 2017 og en revideret udgave efter forældremødet i august.
Dagbog: Vi skriver, hvad vi har lavet om formiddagen og samler oplysningerne i ringbindet, som
ligger ved Uglestuen.
Nyhedsbrev: Nyhedsbrev med korte oplysninger om Uglestuen er mailet til jer i august 2017.

Opstart af Uglestuen
Vi mødtes i foråret 2017 med den tidligere Uglestue og arbejdede med ”Børnenes litteratursti”,
som sluttede med fernisering den 30. juni 2017 på Allerød bibliotek.
Den nuværende Uglestue startede op med skovuge i maj, hvilket var en god mulighed for at sige
goddag til hinanden og lege med de nye venner på Uglestuen. Vi har arbejdet med formen på
dagsrytmen, hvad det betyder at være en ”Ugle” og har fokus på at blive mere selvhjulpne med
bl.a. ”Kan Selv 1”. Under forberedelserne til sommerfesten i juni arbejdede vi på tværs af stuerne
og i august er vi igen startet op på Uglestuen.
Morgensamling: Vi mødes hver morgen, vasker hænder og spiser formiddagsmad. Ugens
”opråber” taler om hvem er kommet, hvem mangler, dagens indhold, ugedag, måned, dato, årstid
og vejret. Vi læser og taler om emner, der optager børnene. Børnene skiftes til at være ”dukse” og
hjælper med oprydning efter morgensamling og frokost.
Frokost: Inden frokost vasker alle børnene hænder, finder madpakke og drikkedunk. Børnene
sidder i spisegrupper med tanke på meningsfulde relationer, når vi spiser frokost.
Hviletid: Vi holder hviletid ca. 30 min. i fællesrummet efter frokost. Her ligger børnene på en
yogamåtte med et tæppe og lytter til stille musik eller en historie.
Invitation til forældremøde for Ugle forældre: Vi samlede børnene, hvor de lyttede til en kollektiv
besked, fandt deres eget navn på et kort og lave en invitation til jer. Børnene skrev navn og
tegnede en tegning med brug af flere farver. Forældremødet blev afholdt onsdag den 23. august
2017. Referat af mødet fremsendes efterfølgende på mail.
Navneoplysninger: På forældremødet opdateres navnelisten med børnenes oplysninger af hensyn
til legeaftaler. Listen mailes efterfølgende til alle.
Evaluering af forløbet: Vi evaluerer undervejs både med og uden inddragelse af børnene. Vi ser på
det enkelte barn og på gruppen fx på sprog, grov- og finmotorik, personlige og sociale
kompetencer. Områder vi bruger til forældresamtalerne.
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Lokal området: Vi bruger vores lokale miljø, så børnene bliver trygge og kendte med området. Vi
afholder skovuger, besøger Lillevang skole afdeling Skovvang, så børnene ser skolen og benytter os
af Skovvang Stadion. Her arbejder vi med løb, stafet, gruppe- og regellege og vil heppe og
opmuntre på hinanden. Medbring løbesko hver dag.
Trafiktræning: Trafiktræning er en del af vores ture, så børnene får fokus på at gå samlet på
fortovet med passende hastighed, på deres egen adfærd i det offentlige ”rum” og ved benyttelse
af offentlige transportmidler samt reglerne i trafikken.
Besøg på skolerne: Vi besøger, så vidt det er skolerne, hvor børnene skal gå i skole.
Samarbejdslege og fællesskab: Vi vil arbejde med regel- og samarbejdslege, så børnene får fokus
på personlige og sociale kompetencer og får øje på hinanden. Styrkelse af børnenes sanser og
motorik, indgår også så børnene styrkes enkeltvis. ”Fri for Mobberi” indgår ligesom ”Kan selv2”.
Nærmere information følger.
Oplæsning: Læsning vil forgå i en samlet gruppe for alle børn. Vi vil bruge ”kapitalbøger”, så
børnene møder en fortsættende historie. Børnene kan være med til at genfortælle historien, så
deres hukommelse skærpes.
Dialogisk læsning: Vi vil arbejde med kortere historier og dialogisk læsning, som er en metode til
at understøtte børnenes sproglige kompetencer og hjælpe dem til bedre at komme i dialog med
andre børn, at lege og være en del af det sociale fællesskab.
Litteratur: Vi vil bl.a. læse følgende bøger:
 Troldepus
 Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkeskoven
 Min mormors gebis
 Villads fra Valby
 Vitello
 Da Carl næsten sov i telt
 Mosekonens bryg
 Halfdans ABS
 Bøger fra ”Læseleg”
 Bøger fra ”Fri for mobberi”
Teaterforestilling: Vi tager alle til ”Det lille Teater” i København og ser ”Min mormors gebis” den
8. november 2017.
Allerød Bibliotek afholder torsdag 21. september kl. 17 til 19 ”Frikadelle biblioteket”, hvor det er
muligt at opleve ”Min mormors gebis” sammen med jeres barn. Billetter til forestillingen købes på
Allerød Biblioteket.
Jul i Børnehuset: Alle Uglebørn deltager i Lucia optoget. Vi besøger Frederiksborg Slotskirke i
Hillerød den 4. december 2017 og vil høre præsten Henrik fortælle historien om Lucia. I år
deltager Skovvang Børnehus sammen med os. Den 13. december 2011 kl. 16.00 går Uglebørnene
Lucia for forældre og børn.
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Afslutning af Uglestuen
Afslutningsforestilling: Vi afslutter Uglestuen med en forestilling, som børnene viser for de øvrige
børn i Børnehuset og samme aften for jer forældre og søskende kombineret med spiseaften. Her
vil vi gerne bede jer om at medbringe en ret til en fælles buffet, så vi kan spise sammen og sige
farvel og på gensyn til hinanden. Nærmere information senere.
Afslutningstur: Vi tager på ”Afslutningstur”, hvor børnene kommer samlet afsted, inden de
stopper i Børnehaven.
Fælles-afslutning: Vi holder ”Fælles-afslutning” for de øvrige børn i Børnehuset, hvor
Uglebørnene får T-shirts og mapper.
Uglestue i foråret 2018: Når vi ved, hvornår børnene skal begynde i skole, vil vi planlægge ture og
aktiviteter for de tilbageværende børn. Perioden planlægges senere.

Hjemmeside: Se mere om Børnehuset og Uglestuen på vores hjemmeside www.bhu-oernevang.dk
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