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Lidt om Legeskolen
Legeskolen er opstartet den 15. april 2007 som børnehave. Inden da havde
den gennem mange år fungeret som privat pasningsordning, som en del af
tilbuddene på Ferritslev Friskole.
Legeskolen har til huse på Ferritslev Friskole, hvor vi er placeret på samme
gang som indskolingen. Vi benytter skolens lokaler såsom gymnastiksal,
musiklokale, køkken, værksted med mere, samt de store grønne områder
skolen ligger på.
Spiren
Spiren er skolens fritidsordning. Vi har et godt samarbejde med Spiren.
Vi har nogle fælles aktiviteter over middag, når vi er på legepladsen
eksempelvis bål dag på legepladsen, træ værksted og lign. Børnene i
Legeskolen og Spiren er i deres egne lokaler, når de ikke er på legepladsen
og er adskilte om eftermiddagen. Det er vigtigt at de yngste i Legeskolen føler
sig trygge i mindre grupper.
Personalet i Legeskolen, Spiren og på Ferritslev Friskole er fælles om
pædagogiske weekend, sociale arrangementer osv. Det er alt sammen med
til at sikre en rød tråd i børnenes hverdag gennem hele deres tid på Ferritslev
Friskole.

Personale
Narges Moghaddam, daglig pædagogisk leder , 37 timer
Helene Stenager Skov, pædagog, 37 timer
Pia Søgaard, ikke uddannet pædagog, 32 timer
Lukkedage
Legeskolen holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, samt ugerne 28, 29
og 30. Grundlovsdag lukkes kl.12.00
Morgenmad
Der er morgenmad i Legeskolen hver dag fra kl. 6.15 - 7.30. Morgenmaden
består af havregryn, cornflakes, havrefras eller lignende serveret med
økologisk minimælk. En gang i mellem serveres der boller.

Frugt
Hvert barn skal have en frugt/grøntsag med hver dag. Den medbragte
frugt/grøntsag, skæres ud og tilbydes mellem kl. 9.00 – 10.00 på en fælles
frugt fad.

Frokost
Børnene spiser frokost sammen ca. kl. 11, for at skabe en fast rytme og et
samlingspunkt i hverdagen. Til frokost serveres mælk og vand.
Eftermiddagsmad
Børnene medbringer selv deres egen eftermiddagsmad, som serveres ca. kl.
13.30.
I forårs– og sommermånederne laver vi ca. en gang om måneden bål
sammen med Spiren. Til båldag serveres små smagsprøver af forskellige bålretter. Disse smagsprøver kan ikke erstatte eftermiddagsmaden.

Maddag
Ca. hver anden uge laver vi mad i skolekøkkenet. Det vil sige, at børnene
ikke skal have madpakker med. Det kan dog være der justeres lidt, hvis vi
tager på tur eller lignende. Børnene er med til at bestemme menuen og de er
med til at handle ind i den lokale brugs, så vidt det er muligt.
Pædagogiske Læreplaner
I Legeskolen arbejder vi målrettet med Pædagogiske Læreplaner. Vi skal
dokumenterer via hverdagslivstemaer ,hvordan og hvorvidt vi arbejder
målrettet med børns læring , og evaluerer vores pædagogiske tiltag. I kan
læse mere om vores pædagogiske læreplaner på vores hjemmeside.

Natur og natur fænomener
Faste aktiviteter og traditioner
Vi holder rundkreds hver dag. Vi synger, hører historier og leger forskellige
lege. Børnene har også mulighed for at fortælle, hvad de går og laver.

Vi har en ugentlig turdag, hvor vi tager på ture ud af huset - det er meget
forskelligt, hvor turene går hen, men som regel er det små korte ture i
nærområdet.

Rygsæk
Når vi er på tur er det vigtigt at barnet har en god rygsæk med plads til
madpakke, drikkedunk og evt. skifte eller overtrækstøj.

Vi er i gymnastiksalen og har kreativt værksted en gang om ugen.

Vi har desuden musik med musikskolen en periode for alle børn.
En gang månedligt tager en af de ansatte en lille gruppe børn med på Årslev
bibliotek. Der kører i privatbil, da vi ikke har mulighed for at bruge bussen.
Legetøj
Vi har legetøjsdag sidste fredag i hver måned, hvor børnene må medbringe
1 stykke legetøj hjemmefra. Vær opmærksom på at det medbragte legetøj er
barnets eget ansvar og at det kan gå i stykker eller blive væk. Husk at sætte
navn på og undgå støjende legetøj.

Skolernes Motionsdag, fredag før efterårsferien, er også en aktivitet for
Legeskolen. Dagen starter med morgensang, hvilket betyder at børnene skal
møde kl 8.15 den dag. Samme dag afholdes personalets årlige
efterårsfrokost, hvor det er tradition, at en gruppe forældre passer børn i
Legeskolen og Spiren om eftermiddagen.
December er en måned for indendørs hygge, hemmeligheder, knasen og
traditioner. For os betyder det blandt andet morgensang, julehistorier og
pakkekalender, Den 1. december bliver alle forældre inviteret til Klippe/klistre-dag, hvor skolen pyntes. Der er også mulighed for at bage småkager i
køkkenet.

Legeskolen deltager i skolens årlige discofest, som afholdes en fredag i
januar. Der er fest for hele skolen, men vi er med sammen med indskolingen
som fester først på aftenen, hvorefter de store tager over. Det er en hyggelig
aften med diskotek, sodavand, mad og festlig stemning.
.
Vi holder bedsteforældredag i februar i forbindelse med fastelavn. En dag
som både børn og voksne glæder sig til. Vi skal bage fastelavns-boller, lave
fastelavnsris og male vores fastelavnstønder sammen med
bedsteforældrene. Legeskolen er vært med kaffe og nybagte fastelavnsboller.

Vi holder fastelavn samme dag som skolen. Vi deltager i fælles indmarch
med skolen i gymnastiksalen, hvor vi viser os frem for de andre elever.
Derefter holder vi fastelavnsfest med tøndeslagning, fastelavnssange,
fastelavnslege m.m. i Legeskolen.
Vi forventer at børnene er klædt ud hjemmefra. Der er altid kaffe på kanden
og en fastelavnsbolle, til de forældre der har tid og lyst til at deltage.
Til Påske laver vi gækkebreve, sår karse samt laver påsketing. Vi har også
en lille påskejagt, hvor vi skal ud at finde påskeæg.

Legeskolen deltager i skolens forårskoncert, hvor vi optræder med et par
numre. Det er som regel en lang aften for de små, men vi er altid ’på’ først på
programmet, så der er mulighed for, at man kan gå i pausen, hvis børnene er
trætte.
Vi tager på koloni en gang om året. Kolonien er en enkelt overnatning i hytte
eller lign. Vores koloni ligger, som regel, på samme tidspunkt som skolens
lejrture (maj/juni).

I juni er der afslutningsfest for de kommende skolebørn. Vi mødes til
fællesspisning i Solgården, aktiviteter på boldbanen, og vigtigst af alt,
overrækkelse af Legeskole-diplomer

Praktiske informationer til forældre:
Nyhedsbrev og kalender
I modtager Legeskolens kalender og nyhedsbrev hver måned på
forældreintra. Her informerer vi om kommende aktiviteter.
Opslagstavle
Der er en opslagstavle på gangen, hvor I kan se hvad vi har lavet i løbet af
dagen, samt hvad der skal foregå den efterfølgende dag. I vil her kunne læse
om aktiviteter som kræver at barnet skal være på skolen inden et bestemt
tidspunkt, skal medbringe rygsæk, autostol eller lignende.

Aflevering og afhentning af barnet
Husk at sige goddag og farvel til en af de voksne og husk at fortælle os hvis
barnet bliver hentet af andre.
Sørg for at barnet hjælper til med at rydde op efter sig inden I går.

Garderoben
Hvert barn har en knage og et lille rum, hvor det er muligt at opbevare
skiftetøj og udetøj. Vi er ude hver dag, og derfor er det vigtigt, at børnenes tøj
passer til årstiderne. Ryd op i garderoben hver dag. Af hensyn til
rengøringen skal garderoben tømmes helt hver fredag.
Skiftetøj
Børnene skal have praktisk tøj på, som må og kan tåle at blive snavset. Tøjet
må ikke være en hindring for børnenes udfoldelsesmuligheder. Alle børn skal
ligeledes have skiftetøj og indesko med. Det er meget nødvendigt, at børnene
har et sæt regntøj og gummistøvler med. Husk navn i alt.

’
Glemt tøj
Glemt tøj sættes i en kurv på gangen under forældreopslagstavlen. Hvis det
ikke bliver afhentet efter en passende periode overgår det til reserve tøj.
Fravær/sygdom
Syge børn må ikke komme i legeskolen, og et barn med en smitsom sygdom
må først modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde
betyde, at barnet må komme, når det er raskt. Barnet er raskt, når det kan
deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.
Når jeres barn har fridag eller er sygt, skal vi have besked inden kl. 9.00.
Bliver barnet sygt i Legeskolen, bliver vi nødt til at sende det hjem, både af
hensyn til barnet selv og af hensyn til de øvrige børn og voksne. Har jeres
barn været sløjt om natten, vil vi gerne have besked om det, da det kan

påvirke barnet resten af dagen. Hvis barnet ikke kan følge den almindelige
dagsrytme f.eks. på legepladsen, kan vi ikke modtage barnet i Legeskolen.
Medicin
Vi udleverer kun medicin, som er ordineret af en læge og hvor det fremgår af
beholderen, hvilken mængde barnet skal have.

Telefontid
For at minimere alle de små afbrydelser i hverdagen, vil vi bede jer om at
ringe inden kl. 9.00, hvis det er muligt.
Slik og kage/søde sager
Slik og kage må kun medbringes efter aftale med personalet, f.eks. til
fødselsdage
Fødselsdag
Vi tager gerne hjem til fødselsdag, men transporten står I forældre for. Ofte
kan personale eller andre forældre hjælpe. Der er også mulighed for at holde
fødselsdag i Legeskolen. Legeskolen har en lille gave til barnet og der er en
gaveordning, hvor i skal købe en gave (til cirka 150 kroner) til det barn der har
fødselsdag efter jeres barn.

Legeaftaler
Når I starter, får i en legeaftale, som i bedes udfylde. I tilfælde af
adresseændring, nyt job, nyt tlf. nr. m.m. skal legeaftalen justeres.

Gode kammerater og hjælpevenner
Solbeskyttelse
I perioder hvor solen skinner meget, er det vigtigt at beskytte huden mod
solens stråler.
Vi forventer, at I som forældre har smurt jeres børn med solcreme, inden de
kommer i Legeskolen. Vi vil så følge op på det i løbet af dagen.
Legeskolen bruger faktor 30 uparfumeret - skal jeres barn bruge en højere
faktor, eller anden solcreme skal i selv medbringe den (husk at skrive navn
på).
Den bedste beskyttelse mod solen er tøj der går til knæ og albuer og en
bøllehat.
Husk at jeres børns kasse i garderoben skal indeholder disse ting.
Forældresamtaler:
Cirka 3 måneder efter barnet er startet i legeskolen indbydes I til en
startsamtale. Én gang om året tilbydes I en forældrekonsultation.
Udmeldelse
Udmeldelse af Legeskolen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1.
eller 15. i måneden. Udmeldelse sker på en blanket, som kan fås i
Legeskolen.

Generalforsamling
Legeskolen hører under skolen, hvorfor skolens bestyrelse er øverste
myndighed. Forældre til børn i Legeskolen hører under skolekredsen, hvorfor
man som forældre i Legeskolen, både er opstillings– og stemmeberettiget til
valg i skolekredsen. Uanset om man kunne ønske at lægge sine kræfter i
skolens bestyrelse eller ej, vil vi gerne opfordre til, at man som forældre
møder op til generalforsamlingen og gør sin indflydelse gældende. Ferritslev
Friskole afholder generalforsamling hvert forår.
Forældrerådet:
Forældrerådet vælges for et år af gangen og består af 3 medlemmer og 2
suppleanter. 2 medarbejder repræsentant deltager på skift til møderne og den
daglige leder.
Forældrerådet holder 3-5 møder om året. De medvirker endvidere til
pædagogiske diskussioner, div. forældre arrangementer m.m.
Hvis det er muligt deltager suppleanterne i forældrerådets møder. Hvert andet
år, er det tilsyn fra kommunen, hvor det er et krav fra forvaltningen, at en
repræsentant fra forældrerådet deltager.
Se navne på forældrerådets medlemmer og suppleanter på skolens
hjemmeside.
Tværfagligt samarbejde
Som daginstitution samarbejder vi med kommunens respektive konsulenter
indenfor forskellige faggrupper.
Det er fx PPR, som er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – herunder
psykologer og pædagogiske konsulenter. Vi samarbejder også med BUR,
som er Børn- og Unge rådgivning – herunder hører fx tale-hørekonsulenter,
ergoterapeuter, socialrådgivere, sundhedsplejersker med flere.
Uanset hvilken af de pågældende ovennævnte faggrupper, vi har brug for at
kontakte, er der noget skriftligt arbejde, der skal foreligge.
Faaborg-Midtfyn kommune har valgt, at vi skal bruge det redskab, der hedder
”Indsatsplan”, før vi kan gøre brug af de forskellige faggrupper. Indsatsplaner
skal foreligge uanset, om vi har brug for en tale-høre konsulent eller en
psykolog, og forældrene skal inddrages i indsatsplanerne. I disse beskrives
hvilken sammenhæng barnet er i, hvilke udfordringer barnet har, hvad er
målet, og hvordan vi når målet.

Lokalmøder:
Lokalmødet er et tværfagligt forebyggende samarbejde mellem forældre,
daginstitution, sundhedsplejerske, ergoterapeut, socialrådgiver, psykolog,
tale-hørekonsulent.
Det er et forum for drøftelse af problemstillinger omkring et barn, en familie
eller et generelt emne.
Der er fastsat 4 lokalmøder årligt fra kommunens side, hvor vi som
pædagoger kan få faglig sparring, råd og vejledning i forhold til et barn eller et
konkret emne. I har som forældre også mulighed for at bringe jeres barn op,
hvis I har behov for vejledning i forhold til søvn, kost, motorik, adfærd,
grænsesætninger og lignende. I det tilfælde, at det er os, der ønsker at tage
jeres barn op på et lokalmøde, informerer vi jer naturligvis som forældre, og I
har mulighed for at deltage.
Møderne er meget positive og fremadrettede, fordi udfordringerne omkring
barnet anskues fra mange forskellige vinkler gennem de forskellige
faggrupper og herigennem skabes nye handlemuligheder.
Vi vil informere om næstkommende lokalmøder via vores nyhedsbreve
sådan, at I som forældre har mulighed for at byde ind. Der skal altid foreligge
en dagsorden 10 dage forud for mødet.
Øvrige arbejdsredskaber:
TRAS – Tidlig Registrering af Sprog og Samspil
TRASMO – Tidlig Registrering af Sprog, Samspil og Motorik
Sprogvurderinger
Vækstmodel

