Medarbejdere og Ledelse

Praktisk information
Dit barn skal afleveres i institutionen senest kl. 8.30 hver dag for at kunne
følges med storebørnsgruppen i jeres institution hen på Ellekærskolen.
Som alternativ kan I selv aflevere jeres barn kl. 9.00 på Ellekærskolen,
hvor vi hver dag starter med en fælles samling i Kæret.
De børn som har deltidsmodul, kan i denne uge deltage i det opfang, som
fremgår i ugens program, uden at skulle ændre mødetider.
Alle børn får en mulepose, som de i løbet af ugen dekorerer med stoftryk
og som skal bruges som tur-taske. Heri skal barnet selv have en
drikkedunk med hver dag. Vi har bestilt madpakker til alle, som vi spiser
sammen hver dag. Til heldagsturen onsdag er der bestilt boller og frugt til
eftermiddagsmad. Herudover får børnene hver dag formiddagsfrugt.
Onsdag har vi turdag, hvor vi skal i Den Gamle By. Vi har bestilt busser som
kører os frem og tilbage. Vi bliver hentet i Den Gamle By kl. 15 og er tilbage
på Ellekærskolen ca. kl. 15.30. Denne dag skal I hente jeres børn på
Ellekærskolen. Når vi kommer tilbage, har vi base i 0.B, som I finder i Kæret
på skolen. Vi vil opfordre jer til, hvis muligt, at hente jeres børn kl. 15.30,
da det er en lang dag med mange indtryk, og hvor alle nok er lidt trætte,
når vi kommer hjem.
Skulle I have behov for at komme i kontakt med de voksne som deltager
fra jeres institution under temaugen, har alle institutioner deres egen
telefon med. I kan ringe på tlf.nr.:
_________________________________
Vi glæder os rigtig meget til en sjov og anderledes uge i Børneby Ellekær
😊
Med Venlig Hilsen

Plan og praktisk information for uge 44

•

Hvad er storebørnsgruppe i Børneby Ellekær?
Dagtilbuddets 6 afdelinger samarbejder om at lave et fælles forløb for de
ca. 65 kommende skolebørn. Forløbet har til hensigt via fælles aktiviteter
og oplevelser at forberede børnene til den kommende skolegang. Forløbet
strækker sig over 3 uger fordelt henover året og vil fysisk være placeret på
Ellekærskolen, idet Ellekærskolen er dagtilbuddets samarbejdsskole og
som sådan skal opfattes som ”den eksemplariske skole” for områdets børn.
Alle afdelinger bidrager med 2 medarbejdere og herudover deltager
Winnie som er SFO-pædagog, Vibeke som er børnehaveklasseleder og
Lone som er pædagogisk vejleder i dagtilbuddet. De enkelte ugers tema,
indhold og tidsramme defineres, planlægges og evalueres af de
involverede medarbejdere.
Dét, at kunne skabe relationer til andre børn og indgå i fællesskaber, har
stor betydning for, at børnene får en god skolestart. Vi vil gerne på tværs i
dagtilbuddet tilbyde børnene nogle af de samme aktiviteter, og her er
storebørnsgruppen en oplagt mulighed for netop dette.

Målet for storebørnsgruppe i Børneby Ellekær
Vores mål for de tre uger er:
• At det enkelte barn skal have gode og meningsfulde oplevelser i
ukendt rum med kendte voksne. På denne måde vil børnene blive
forberedte til den kommende skolegang.
• At det enkelte barn skal møde andre børn, som det skal gå i skole
med. Børnene skal kunne lege/arbejde sammen på tværs af køn,
alder, etnicitet og baggrund og respektere hinanden.
• At børnene skal kende de sociale spilleregler i større fællesskaber.

At forældre og børn skal have kendskab til Ellekærskolens fysiske
rammer og nogle af de muligheder, skolen rummer.

Plan for uge 44:
Ugens tema er GAMLE DAGE.
Vi skal lege gamle lege og sanglege, lære lege som man legede i
skolegården i gamle dage, lave vores eget legetøj, på tur til Den Gamle By
og lære en masse nye kammerater at kende.
Mandag
d. 30/10-17
Tidsrum:
kl. 9–12.30

Tirsdag
d. 31/10-17
Tidsrum:
kl. 9–12.30
Onsdag
d. 1/11-17
Tidsrum:
kl. 9–17
Torsdag
d. 2/11-17
Tidsrum:
kl. 9–12.30

Vi starter dagen med fælles samling med morgensang, intro
til hele ugen, plan for dagen og morgengymnastik.
Herefter fordeler vi os i tre grupper og på tre forskellige
workshops.
Vi slutter af med at spise frokost og tager hjem til vores egne
institutioner.
Vi starter dagen med fælles samling med morgensang, plan
for dagen og morgengymnastik.
Vi fordeler os i tre grupper og på tre forskellige workshops.
Vi slutter af med at spise frokost og tager hjem til vores egne
institutioner.
Vi starter dagen med fælles samling med morgensang, plan
for dagen og morgengymnastik.
TURDAG til Den Gamle By
Vi er tilbage på Ellekærskolen ca. kl. 15.30.
Alle børn skal hentes på skolen af deres forældre.
Vi starter dagen med fælles samling med morgensang, plan
for dagen og morgengymnastik.
Vi deltager i fælles samling på Ellekærskolen og leger i hallen.
Vi slutter af med at spise frokost og tager hjem til vores egne
institutioner.

Fredag
d. 3/11-17
Tidsrum:
kl. 9–12.30

Vi starter dagen med fælles samling med morgensang, plan
for dagen og morgengymnastik.
Vi fordeler os i tre grupper og på de tre workshops.
Vi mødes inden frokost og ser en film om vores uge og samler
op på ugen.
Vi slutter af med at spise frokost og tager hjem til vores egne
institutioner.

