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Fællesskab, natur og udeliv



Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen

Denne informations- og velkomstfolder er til jer forældre, som har eller ønsker
barn/børn i Skovbørnehaven Søborgen. 

Skovbørnehaven er en udflytterbørnehave, som har opsamling og afhentning i
Søborg Privatskole/sfo, Bygaden 12, Søborg. Der køres hver dag med bus mellem
skolen og Nødebo. 

I  børnehaven tilbydes  stor  varietet  i  udefaciliteter  i  haven  og  i  nærområdet  i
skoven,  og  dette  danner  nogle  fine  ramme  for  børnehavens  daglige
udeaktiviteter.

I hverdagen kan børnene afleveres i Søborg Privatskoles sfo fra kl. 6.30 – 7.55.
hvor bussen kører til Nødebo. Børnene kan ligeledes afleveres ved bussen kl. 7.55-
8.05. Børnene kan også afleveres i Nødebo bh fra kl. 7.30 og hentes løbende indtil
kl. 15.30.

Om eftermiddagen kommer børnene retur  til  Søborg  Privatskole/sfo  kl.  16.00
med seneste afhentning kl. 17.00 (fredage 16.30).

I skolens ferier kører bussen ikke, og vi holder åbent 6.30-17.00 (16.30 fredag) i
børnehaven i Nødebo.

I Nødebo har vi vores dagligdag i og omkring vores to huse. Vi har et gårdmiljø,
en have og en stor lavvu med bålplads. Endvidere bruger vi skoven i en radius af
ca.  7  -8  km.  fra  Søborgen,  hvor  vi  går  rundt  til  mange  forskellige  navngivne
pladser. Vi holder meget af også at gå uden for stierne og finde områder, i tæt
skov, bakker og slugter,  hvor vi  fordyber os og undersøger flora og fauna og
leger.  

Skovbørnehaven Søborgen drives af Søborg Privatskole, læs mere om børnehaven
på www.spskole.dk og på Søborg Privatskoles facebook/Instagram.



Fællesskab, natur og udeliv præger hverdagen i skovbørnehaven.

Naturen er en ideel legeplads for børn. Her kan de finde ro til at fordybe sig i det
store  udendørs  rum,  som  børnehaven  og  skoven  tilbyder.  Her  får  børnene
mulighed for at udfordre og udvikle deres mange kompetencer og fantasi. Ikke
mindst bliver alle børnenes sanser stimuleret, da kroppen får masser af plads til
det  hele.  Plads  til  rolige  og  vilde  legestunder  både  alene  og  i  fællesskaber.
Børnene oplever årets gang på tæt hold.

At indgå i fællesskabet og være en god kammerat er en grundsten i børnehavens
kultur. Det er vigtigt at lære, at i fællesskabet kan den enkelte finde tryghed og
identitet. Det er her, man bliver set og hørt, ligesom man selv ser og lytter. Det er
gennem det forpligtende fællesskab, man definerer sig selv, og det er her, man
socialiseres og lærer spillereglerne for kammeratskab og venskab.

Vi vil over tid hjælpe og guide barnet til i hverdagen at lære at tage ansvar for
sine  egne  ting  og  blive  selvhjulpen.  Barnet  vil  opleve  en  stor  tilfredshed  og
stolthed, når af- og påklædning mestres - også selvom det tager tid og er svært.
Det er en stor ting at kunne se på vejret og fornemme hvilket tøj, der passer til den
pågældende dag. Det er også meget lærerigt at skulle have overblik over egen
rygsæk og vide, hvad der er i den, og hvad det skal bruges til.



Vi vil gerne opfordre jer til at øve af- og påklædning og toiletbesøg hjemme. Og I
må meget gerne pakke ting til skovdagen sammen med jeres barn. På den måde
kan vi i fællesskab hjælpe børnene på vej til at blive selvhjulpne.

Listen over goder ved at gå i  vores skovbørnehave er lang - her er blot nogle
eksempler:

 Spændende oplevelser udendørs, der fremmer leg og fantasi og stimulerer
flere sanser

 Kendskab til de forskellige årstider og naturens kredsløb
 Krop og motorik er i spil hele tiden
 Fællesskabet er i fokus - og det at være en god kammerat
 Samvær med ansvarlige og nærværende voksne, som kan inspirere, vise vej

og udfordre

Dagen i Skovbørnehaven Søborgen
Dagen  i  skovbørnehaven  afpasses  ud  fra  dagens  præmisser:  Vejret  og
børnegruppen. Vores dagsrytme rummer aktivitet, faste spisetider og sovetider
(hvis der er behov).  

Der vil  være en ugerytme,  hvor vi  tilstræber 3 turdage og 2 hjemmedage om
ugen.  Vi  holder  samling  mindst  2  x  ugentlig,  hvor  vi  har  sang,  lege,  social
opmærksomhed og i det hele taget en god opmærksom dialog. På hjemmedage
gør vi brug af ude – og indefaciliteterne omkring Søborgen. 

Alle skal have et stykke frugt med til aflevering og fællesfrugt om onsdagen, som
spises omkring kl. 14.00. 

Afkrydsning af børn
Vi  har  til  daglig  en  afkrydsningsliste,  som  er  et  vigtigt  redskab  til  at  holde
mandtal  og  overblik.  Den  vil  også  rumme  særlige  beskeder  f.eks.  sygdom,
fridage, ferie eller info om, at andre henter barnet. Det er vigtigt, at vi får sagt
godmorgen til hinanden, og beskeder gives der.

Morgenrytme
Hvis jeres barn er ked af det ved aflevering, er det meget vigtigt, at I bruger os, så
vi kan hjælpe med at få sagt farvel og komme godt i gang med dagen. Fortæl os
gerne, hvis der er specielle forhold, vi skal tage hensyn til den pågældende dag
eller i en periode. 
Børnehaven har brug for, at dit barn bliver afleveret i børnehaven senest kl. 9.30.
Denne mødetid i  børnehaven, giver alle børn og personale en mulighed for at
komme  godt  i  gang  med  rutiner,  sociale  relationer,  fordybelse  og  dagens
planlagte aktiviteter.



Busturen
Busturen  på  ca. 12  km til  og  fra  skovbørnehaven tager  ca.  15  min.  og  alle  er
fastspændte. Ud over chaufføren er der en personale er i bussen.

Udstyr til en skovdag
Når jeres barn går i skovbørnehave og bruger rigtig meget tid ude i naturen, er
det  vigtigt  med  noget  brugbart  udstyr.  Det  er  nødvendigt  med  en  god  solid
børnerygsæk. Ud over madpakken, med nemme skovmadder, medbringes egen
drikkedunk. Der SKAL være navn på både drikkedunk, madkasse og rygsæk.

I rygsækken skal være et sæt skiftetøj i en vandtæt pose. Dvs. en trøje med korte
eller  lange  ærmer,  et  par  bukser  eller  gamacher,  et  par  strømper  og  et  sæt
undertøj.  Hvis barnet  bruger ble,  skal  disse også medbringes til  daglig brug i
tasken (2 stk). Blebarnet har derudover også en kasse til bleer i børnehaven. 

Forår, efterår og vinter kræver forskelligt udstyr. Vinteren kræver støvler, der er
vandtætte,  flyverdragt  eller  todelt  vintersæt,  hue  og  vandtætte  luffer,  regntøj,
termotøj og altid ekstra skiftetøj. 
Forår og efterår kræver et sæt termotøj og hue og vanter skal være tyndere end
vinterudgaven. 
Gummistøvler/almindelige sko skal være tilgængelige i børnehaven 
(sommermorgener ved skoven har ofte meget vådt græs)!

TYDELIGT NAVN i ALT – tøj, fodtøj, rygsæk, madkasse, drikkedunk og posen
med ekstratøj i rygsækken!

Kig i rygsækken jævnligt! Rygsækken kan være blevet fyldt med skønne sten og
pinde og kan derfor pludselig være alt for tung til barnet. Sørg også for at se jeres
barn med rygsækken på hen over de forskellige årstider og juster remme og seler,
så rygsækken sidder ordentligt på jeres barn.

Forældre og personale i tæt samarbejde
Vi  vægter  et  godt,  tillidsfuldt  og  åbent  samarbejde  med  jer  forældre.  Ved
spørgsmål,  problemer  og  udfordringer  forventer  vi,  at  I  henvender  jer,  så  vi
sammen løbende kan løse tingene i fællesskab til fordel for jeres barn og vores
fortsatte tillidsfulde samarbejde.



Forældremøder og trivselssamtaler
Der vil i løbet af året være forældremøde og trivselssamtaler. Kontinuerligt vil der
være opmærksomhed på alle børn og deres generelle trivsel, og vi tilstræber en
løbende  dialog  med  jer  forældre  i  forhold  til  netop  jeres  barns  trivsel  i
børnehaven. Trivselssamtaler inviterer vi til en gang årligt og typisk vil jeres 1.
samtale ligge indenfor barnets første 6 måneder i børnehaven. 

Kost
Børnehaven tilbyder, at børnene har en åben tilgang til madpakken, og børnene
kan hele dagen frit komme til deres mad og drikke, når de har behov. Dog holdes
børnene lidt igen fra kl. 10.30 og frem til frokost kl. 11, hvor vi spiser frokost alle
sammen.
Børnehavens kostpolitik formuleres ved, at vi ikke ønsker slik og søde sager i
madpakken ud over frugt og bær.
Børnene skal kun have vand med i drikkedunken. 
Børnene har behov for rigeligt med mad, grønt og frugt i madkassen, da de er
meget aktive og ude næsten hele dagen. 

Arrangementer
I løbet af året vil der være en række  forældrearrangementer.
Der  vil  blive  afholdt  to  forældremøder  årligt  og  en  række  traditionsbestemte
aktiviteter i børnehaven - nogle i samarbejde med Søborg Privatskole.
Vi afholder lysfest hvert år, som regel i slut oktober.
Vi holder en sammenkomst i skoven omkring børnehaven med bh.kl, 1.kl og 2.kl ,
hvor vi finder et juletræ. 
Ved Søborg Privatskoles julefest går de ældste fra børnehaven Lucia.
Børnehaven deltager ved Søborg Privatskoles sommerfest i juni.
Forældrebestyrelsen i børnehaven står for jævnlig forældre-fredagskaffe og en/to
årlige arbejdsdage i børnehaven.

Forældrebestyrelse
En  gang  om  året  vælges  der  forældrerepræsentanter  til  børnehavens
forældrebestyrelse,  og  der  afholdes  4  årlige  bestyrelsesmøder  sammen  med
børnehavens afdelingsleder. Der vælges  bestyrelsesrepræsentanter og suppleant
på et forældremøde i efteråret.

Søborg  Privatskoles  skolebestyrelse  er  øverste  ansvarlig  for  hele  skolens
virksomhed herunder Skovbørnehaven Søborgen. Skolens leder er ligeledes den
overordnede leder også for børnehaven. Kun forældre på skolen har stemmeret
ved  skolens  generalforsamling,  hvor  skolens  bestyrelsesmedlemmer  vælges
blandt forældrene. 
Egentlig beslutningskompetence har børnehavens bestyrelse derfor ikke, men de



skal  fremme  et  godt  samarbejde  og  dialog  mellem  forældre  og  personale  i
børnehaven.

Fødselsdage
Fødselsdagen kan afholdes i børnehaven. Der laves en samling, hvor barnet bliver
fejret med sang og hurraråb. Barnet må gerne have noget med til uddeling . 
Børnehaven vil have en lille gave til barnet i en beskeden udgave. 
Børnene køber ikke gaver til hinanden, men er velkomne til at lave en gave selv
som en tegning eller lignende. 

Info om skovflåt
Det kan være en fordel at tjekke aktuel info om skovflåtens liv i skoven. Se Statens
Serum Instituts hjemmeside, søg efter skovflåter. 

Om sommeren opfordrer vi jer til at tjekke jeres barn hver dag for flåter. Vi er i
skoven og tæt på beplantning i mange timer hver dag. Personalet i børnehaven vil
fjerne flåter fra jeres barn, hvis vi opdager dem, mens de er i børnehaven. Dette
markeres med en tegnet ring på stedet, hvor flåten har siddet. 
Flåter er aktive ved +5 grader, hvorfor vi har mange vintre i Danmark med aktive
flåter, men vores meget tøj beskytter mere om vinteren.

Information/opslag
Børnehaven har en lukket Facebook-gruppe for forældre, hvor vi deler billeder
med forældrene.
Forældrene modtager generelle information og oplysninger om børnehaven og
skole gennem skole -INTRA. Der udleveres en login ved start i børnehaven.

Det er vigtigt at tjekke intra min. 1-2 gange ugentlig.

Velkommen til - 
vi ser frem til et godt samarbejde med jer.

Venlig hilsen

Personalet
Skovbørnehaven Søborgen



Lav gerne aftale for et besøg i Skovbørnehaven Søborgen i 
Nødebo. Eller besøg på hjemmesiden

www.spskole.dk

Indmeldelse foregår i børnehaven ved et besøg og eller på hjemmesiden.

Kontakt
Mail: kontakt@spskole.dk

Skovbørnehavens daglige kontaktmobilnr. :  9155 5508

Skolens hovednr.:  4848 4045 

Søborgens adresse: Nødebovej 79, 3480 Fredensborg

Postadresse: Søborg Privatskole & Skovbørnehave
                       Bygaden 12, 3250 Gilleleje


