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Jeres barn kommer til kl. 8.30 og er med til samling.
I hjælper Jeres barn med at holde orden på rummet hver dag.
At I bakker op om at jeres barn selv lærer at pakke tasken
når I henter.
At der er skiftetøj og tøj der passer til vejret
Vi tager på lange ture derfor er en god rygsæk nødvendigt,
rygsækken skal sidde godt på ryggen og som kan knappes på
brystet,
Der skal være plads til madpakke, hjemmesko og drikkedunk.
Drikkedunk
Indendørs sko, med gummisåler, der kan klare turen til toilettet.

Kære forældre…

Vores hverdag i Værkstedet:

Jeres barn skal starte i Værkstedet den _______________, vi glæder os rigtig meget til
at tage imod Jer.
I denne folder finder i information om vores tanker om det at gå i Storgruppen, og hvilke
forventninger vi stiller til Jer som forældre.

Kl. 8.00;
Vi går fra Pavillonen til værkstedet.
Kl. 8.30:
Samling, hvor vi læser kapitelbøger, snakker om hvad der skal ske den dag og meget
andet, vi vil gerne at børnene er kommet kl. 8.30.

Storegruppen er et tilbud til de største børn i Solsikkens børnehave.
Ved at samle de største børn i en gruppe, får vi mulighed for at give børnene udfordringer der passer til deres alder ligesom vi kan arbejde målrettet med at gøre børnene parate til skole.
Storegruppen har vores hyggelige Værksted som basisrum, hvor vi har mulighed for at
lege, tegne, spise m.m. Værkstedet bliver opvarmet af brændeovnen.
Overordnede mål for Storegruppen:
Give børnene større udfordringer.
Gøre børnene selvhjulpne.
Gøre barnet bliver klar til at møde skolen.
Derfor lægger vi vægt på: (øver vi)
- At styrke det enkelte barns sociale færdigheder.
- At barnet kan klæde sig på efter hvordan vejret er,
- At barnet selv kan pakke tasken, når vi skal på tur
- At barnet lærer at kunne koncentrer sig om små bundne opgaver.
- At de kan modtage kollektive beskeder og fysisk udfører beskederne i praksis.
- At vi giver børnene spændende og gode oplevelser.
- At børnene lærer at fordybe sig i legen og i aktiviteterne.
- At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns færdigheder og udvikling.

Herefter forsøger vi at have fast ugeplan:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Vi går i salen Vi har temaer, Vi laver mad.
ved klubben. leger skole på Fodrer dyr.
forskellige
måder.

Torsdag

Fredag

Tur ud af
huset til
forskellige
steder.

Legetøjsdag
Vi fodrer
dyr.

Skolestart:
Vi har samarbejde med institutionerne på Søndermarken, samt Søndermarksskolen.
Vi sender børn på mange andre skoler, som vi også kontakter og besøger inden skolestart (Hvor det er muligt)
Vi tager gerne en snak omkring indskrivning til skole, hvis I som forældre skulle have behovet, ellers har vi overleveringssamtaler med forældre, og skolen i løbet af foråret.

