Udgård
Udgård er vores afdeling/hus for de ældste børnehavebørn. Børnene flytter i Udgård, når
de er mellem 4 og 4,5 år. Vi flytter børnene, når vi kan se, at de har behov for flere og
større udfordringer, end de får i mellemgruppe. De flytter altid flere børn sammen fra
mellemgruppen. Der laves en plan for indkøring af børnene. Hvert barn for tilknyttet en
”mentor”, som er en af de større børn fra Udgård. Omkring to uger inden børnene starter i
Udgård, besøger den nye primærpædagog fra Udgård børnene i mellemgruppen sammen
med mentor-børnene. Herefter kommer de børn, der skal flytte i Udgård på besøg i huset
nogle dage.
Formålet med et hus for de største børn er, at vi i høj grad kan tilgodese børnenes
udviklingsniveau. Aktiviteter kan målrettes aldersgruppen. Der skal ikke tages hensyn til
mindre børn, som skal sove og har svært ved at gå lange ture. Desuden giver det børnene
mulighed for at danne relationer til mange andre børn, som skal i skole sammen med dem.
Vi har hvert år ca. 30 førskolebørn.
Da Udgård er et ”førskolehus” er aktiviteterne er rettet mod børn, der snart skal i skole.
Der arbejdes med at gøre børnene selvhjulpne, have styr på sit tøj, kunne modtage en
besked, vente på tur og agere i fællesskaberne
Vi har stort fokus på inklusion, relationerne og det interpersonelle. Vi bestræber os på
at skabe et miljø, hvor alle børn tager del i et fællesskab, hvor de oplever sig som
betydningsfuld og føler, at deres bidrag i legen værdsættes. Der arbejdes intenst med
måden, vi er sammen med hinanden på, og hvordan vi taler til og med hinanden. Hvordan
er man en god ven, hvad kan man godt lide, hvad er man god til, og hvad kan man med
lidt støtte. Hvad kan jeg selv, hvad kan jeg evt. med hjælp og hvilken hjælp skal det være.
Ved konflikter øver vi ”hvad var hensigten, hvad var evt. min andel, hvordan kommer vi
videre herfra”.
I Udgård arbejder vi ud fra princippet om forskellige læringsmiljøer, hvilket vil sige, at
børnene kan bevæge sig frit mellem grupperummene, knytte venskaber på tværs i huset
og deltage i forskellige aktiviteter. Dit barn bliver tilknyttet en spisegruppe med en fast
primærpædagog, som er ansvarlig for dit barns trivsel og udvikling. Børnene spiser alle
måltider i spisegruppen. Der er dagligt samling til frugt og frokost, hvor der arbejdes med
forskellige temaer (årstider, venskaber, sprog, højtlæsning….)
Om morgenen oplever vi, at de fleste børn har mere brug for at finde en ven at være
sammen med fremfor at blive afleveret til en voksen. Det er helt OK, men sig alligevel lige
godmorgen til en voksen, så vi har overblik over børnene. Har dit barn brug for hjælp til at
sige farvel, så sig endelig til – vi hjælper gerne.

Det er vigtigt for os:







At børnene føler ejerskab, jeg hører til her, jeg har muligheder her
At skabe et varmt, udviklende og lærende miljø
At gøre børnene selvhjulpne. Vi finder barnets potentialer for derigennem at styrke
dets selvværd og selvtillid
At børnene får et stort kendskab til hinanden, så de har et ”netværk” til deres videre
færden i livet
At give børnene mulighed for at agere ifht. valgmuligheder med udgangspunkt i den
enkeltes udviklingsniveau
At børnene deltager i forskellige fællesskaber og kan samarbejde. Vi laver
forskellige grupper ifht. alder, køn, interesser og venskaber

Førskolegruppe:
Udover at hverdagen er tilrettelagt ud fra tanken om at gøre børnene klar til verden, der
venter, samles de kommende skolebørn hver fredag til aktiviteter og opgaver, som er
direkte skoleforberedende, fx: samarbejde, skrive navn, tælle, fortælle, genfortælle,
opgaveark…. Førskolegruppen har opstart ultimo september og frem til ultimo maj.
Praktiske informationer:











Der er ture ud af huset tirsdag og torsdag. Turgruppen består af ca. 15 børn, som er
sammensat ud fra forskellige udgangspunkter: alder, køn, venskaber, interesser…
På tavlen kan I se, hvilken dag og uge jeres barn har turdag.
Om mandagen går vi i salen i Midgård, hvor der er fokus på bevægelseslege, boldspil,
sanglege, motorikbane osv. Børnene får på skift mulighed for at deltage.
Fødselsdage kan holdes sammen med spisegruppen i institutionen. Vi kommer også
gerne hjem og fejrer jeres barn. Holdes fødselsdagen hjemme, er det turgruppen der
kommer på besøg. Fødselsdage aftales i god tid.
Der er hver uge 3 dage med planlagte aktiviteter, som børnene kan deltage i. Det kan
fx være synge, gæt og grimasser, værkstedsaktiviteter, mad/bage, pædagogiske
aktiviteter med ipad….
Vi vil gerne skabe et rart miljø, hvor børnene kan finde de forskellige legesager. Derfor
beder vi børnene om at rydde op inde som ude. Så hjælp dit barn, så I også får ryddet
op, inden I går hjem.
Hjælp os med at lukke yderdøren, det er kun voksne, der åbner 
Til formiddagsfrugten kl. 9.00-9.15 taler vi om, hvem der skal på tur og hvilke
aktiviteter, børnene har mulighed for at deltage i. Har I behov for at aflevere jeres barn i
det tidsrum, opfordrer vi til, at det sker så stille som muligt, så de andre børn kan
koncentrere sig om at modtage dagens beskeder. Vi har vores fokus på børnene, så
derfor bruges der ikke så meget tid på forældresnak eller hjælp til at vinke i de 15
minutter.
Vi vægter udelivet meget højt og tilbringer mange timer i naturen og på vores dejlige
legeplads. HUSK tøj til årstiden + 1 sæt skiftetøj

Fast ugeplan i Udgård:
Mandag:

Salen og aktivitet

Tirsdag:

Tur og aktivitet

Onsdag:

Bålmad

Torsdag:

Tur og aktivitet.

Fredag:

Førskoleaktiviteter

