Pædagogisk dag angående fremtidens struktur i børnehuset.
Referat fra 15. juni 2017, møde; personalet i Børnehuset. Hermed som info til alle forældre:
Problemstilling: vi har fået mange små børn under 3 år i børnehuset, flere end over 3 år pt! Og det
har givet os en udfordring med at få de forskellige rum og voksne til at passe med de forskellige
grupper børn. Både i antal børn, normering og hænder, men også med fokus på fysiske rammer,
med de fordele og ulemper vores børnehus har.
I første omgang blev problemet løst med en udflyttergruppe på 5 af de ældste børn fra
vuggestuen, for ca. 1 ½ år siden; Mariehønsene. De var i tæt samarbejde med børnehavebørnene,
men havde deres eget lille rum de kunne trække sig tilbage i, bl.a. spise i, og en voksen fra
vuggestueafdelingen fulgte med dem ind i den nye afdeling.
Mariehønse-gruppen voksede og der blev behov for at sætte flere voksne på, samt adskille dem
mere fra den ældre børnegruppe, i større dele af dagen, da de samtidigt blev gennemsnitligt
yngre.
Med den konstellation af en yngste-gruppe (Humlebierne) og en ældste-gruppe (Mariehønsene),
stadig under tre år, opstod et nyt problem: Humlebierne blev modtagerstation og kører børn ind
mere eller mindre hele tiden. Dette er hårdt for børn og voksne, både fordi der er meget fysisk
krævende arbejde, samt næsten samtlige børn i gruppen har brug for stor nærhed, og meget
nursing, da de stadig er så små. De bliver også flyttet videre i en ung alder, da der ikke kan være så
mange ny-startede på et sted, og fordelingen skulle være skæv (antalsmæssigt). Der har været på
tale at rokere, personalet imellem, men det er ikke helt nok til at løse problemet. Personalet i
Humlebierne, samt nogle af forældrene, er fremkommet med et ønske om at blande alle 0-3-årige
igen, fordelt på to ”stuer”.
At placere lige mange små børn på henholdsvis Mariehøne-stuen og i Humlebi-stuen, blev
debatteret, og pga. sikkerhedsmæssige forhold og pædagogiske hensyn, blev det nødvendigt at
tænke nyt i forhold til fysiske rammer. Vi synes ikke det var så god en ide at de helt små 1-årige fx,
skal have direkte adgang ud i børnehaveafdelingen. Både fordi den er stor og uoverskuelig (rum),
der er fart på de store børn, der er et hensyn at tage til de store børns aktiviteter, der er
tilgængelige vandhaner og åbne døre, som de små ikke magter at navigere i, samt et nødvendigt
hensyn til de voksne som skal beskytte og holde øje, samtidigt med der skal være aktiviteter og
nærvær.
Vi er enige om, at de helt små behøver rum, de kan trække sig tilbage til, sammen med en voksen
(ikke kun mulighed for det store fællesrum). Vi er også enige om, at de ældste vuggestuebørn har
brug for mere plads til løb og leg (end på Mariehøne- stuen fx).

På personaledagen fandt vi frem til et løsningsforslag, der synes bedst for alle grupper. Det går ud
på, at vi vil placere vuggestuebørn (alle fra 0-3 år) fra køkkenbordet ved tv-væggen og ind over
vuggestuerummene. Så er der adgang til soverum både for Humlebier og Mariehøns, puslepladser
samt den lille legeplads. Mariehønsene skal beholde deres garderobe-plads i Rød.
Alle børnehavebørn skal så være i resten af institutionen med åbne døre over det hele. De 8
ældste børnehavebørn kan så få spiserum i tumlerummet, hvis der kommer et flytbart bord
derind, så rummet stadig har flere funktioner og vi dermed beholder det som tumlerum, når de
ikke lige spiser frokost. Det er også tanken, at denne lille gruppe vil være en del ude af huset på
ture, vi kan arbejde mere målrettet med at blive klar til skolen og i det hele taget udfordre efter
alder, så de ikke bliver trætte af børnehavelivet, før de er klar til skolelivet!
Resten af børnehavegruppen kan så spise i det, vi nu kalder Mariehøne-stuen (ca. 16). Vi har borde
med hjul på, så der kan laves plads til at bygge baner m.m.
At de yngste har deres gang i fællesrummet giver: det er tæt på køkkenet, og deres behov for at
spise forskudt kan imødekommes fint. De er skærmet/adskilt fra de ældste,
køkkenskabe/grovkøkken, samt trappen (ikke hele tiden!).
De ældste får hermed flere ting i fred, men kan samtidigt få let adgang til at lege med de små, evt.
være Store hjælpere på skift. De ældste vuggestuebørn kan også få lov at gå i tumlerummet, og
der vil være tidspunkter, hvor de ældste børnehavebørn er på tur og de yngste kan bruge det
meste af institutionen.
Det er vores plan at starte dette forsøg, på en konstruktiv løsning af strukturen, efter skolens
sommerferie.
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