
Skovbørnehaven
Søborgen

Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?



Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen

Denne informations- og velkomstfolder er til jer forældre, som har barn/børn i
Skovbørnehaven Søborgen. Har I yderligere spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne
til at kontakte os.

Skovbørnehaven er en udflytterbørnehave, som har opsamling og afhentning i
Søborg Privatskole & Skovbørnehaves sfo, Bygaden 12, Søborg. Der køres hver
dag med egen bus mellem skolen og Nødebo, hvor en tidligere skovløberbolig,
beliggende på Skovskolens arealer, huser børnehaven med egne tilhørende
arealer, som grænser direkte op til Grib Skov og Skovskolens naturområde.

De gode udefaciliteter på begge skoler skal danne en enestående ramme for
børnehavens daglige aktiviteter, og der skal være et tæt og udbytterigt
samarbejde mellem børnehavens og skolernes medarbejdere til børnenes bedste.

I hverdagen kan børnene afleveres i Søborg Privatskole & Skovbørnehaves sfo fra
kl. 6.30 – 8.45. Kl. 9.00 kører bussen til Nødebo (børnene kan ligeledes afleveres
ved bussen ca. 8.50). Alternativt kan børnene afleveres i Nødebo fra kl. 7.30.

Om eftermiddagen kommer børnene retur til Søborg kl. ca. 16.00 med seneste
afhentning kl. 17.00 (fredage 16.30). Alternativt kan man afhente senest kl. 15.30 i
Nødebo.

I Nødebo har vi vores dagligdag i to nyrenoverede huse med tilhørende udendørs
arealer, som bl.a. grænser op til en naturlegeplads med bålplads, Esrum Sø,
Gribskov og Skovskolens øvrige arealer og naturområder.

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

Fællesskab, natur og udeliv præger hverdagen

Naturen er en ideel legeplads for børn. Her kan de finde ro til at fordybe sig i det
store udendørsrum, som skoven tilbyder. Her får barnet mulighed for at udfordre
og udvikle sine evner og fantasi. Ikke mindst bliver alle barnets sanser stimuleret,
da kroppen får masser af plads til det hele. Plads til rolige legestunder og plads til
vilde legestunder, både alene og i fællesskaber. Barnet udvikler over tid en større
forståelse for naturens fænomener og kredsløb. Barnet oplever årets gang på tæt
hold og oplever vigtigheden af, at vi passer på vores natur.



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. Og det er her, man bliver set og hørt, ligesom man selv ser og lytter.  Det
er gennem fællesskabet, 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 en skovbørnehave er lang - her er nogle eksempler:

Spændende oplevelser udendørs, der fremmer leg og fantasi

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 gode voksne, som kan inspirere, vise vej og udfordre

Dagen i Skovbørnehaven Søborgen

Dagen i skovbørnehaven afpasses ud fra dagens præmisser: Vejret og
børnegruppen. Vi vil oparbejde en dagsrytme, som rummer en samling, hvor vi
har sanglege og en dialog om dagens/skovens temaer og aktiviteter. Dertil
kommer faste spisetider, sovetider (hvis der er behov), ture ud i skoven eller til
søen m.m. 

Der vil være en ugerytme, hvor vi tilstræber 3 turdage og 2 hjemmedage om
ugen. På hjemmedagen vil vi gøre brug af udendørsfaciliteterne omkring
Søborgen og Skovskolen, og vi vil bruge Skovskolens lokaler, der bl.a. byder på en
fin gymnastiksal.

Skovdage: Tirsdag, onsdag og torsdag. 

Hjemmedage: Mandag og fredag. 



Alle skal have et stykke frugt med til fællesfrugt, som spises kl 14.00. Der er
synlig frugtkurv til dette i SFO og børnehave.

Afkrydsning af børn

Vi har til daglig en afkrydsningsliste, som er et vigtigt redskab til at holde
mandtal. 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. 

Indkrydsning: Kun personale krydser barnet ind. Hvis der skal påføres særlige
beskeder på listen, skal dette mundtligt videregives til personalet.  

Udkrydsning: Kun personalet krydser ud. Det er derfor også vigtigt, at vi får sagt
farvel til hinanden.

Morgenrytme

Børn kan afleveres i Søborg Privatskoles SFO mellem kl. 6.30 og 8.45. Bussen
kører til Nødebo præcis kl. 9.00. Alternativt kan der afleveres i Nødebo fra kl.
7.30. Aflevering ved bus kl. ca. 8.50, dog senest kl. 8.55.

Der vil være mulighed for, at barnet kan få et morgenmåltid, som er havregryn,
cornflakes el. lign. Hvis jeres barn har særlige morgenmadsønsker, kan disse
medbringes og spises i ro og mag.

Hvis barnet har brug for at have et stykke legetøj med, som kan være
tryghedsskabende i indkøringsperioden, kan det være en god ide. Ellers må der
ikke medbringes eget legetøj.  

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 (det kan være, at jeres barn har sovet dårligt, eller at I har haft en
dårlig morgen mm.).

Busturen

Busturen til skovbørnehaven tager ca. 15 min. Børnene kan snakke med
sidekammeraterne, og de voksne kan fortælle om dagens aktiviteter. Personalet
har stor fokus på børnene - både når vi går til bussen og ved påstigning. Der vil



derfor ikke være tid til at snakke med jer forældre og modtage beskeder. I er
derfor velkomne til ringe, hvis der beskeder, som I ikke fik afleveret til os.  

Alle sidder fastspændt i sele. Bussen har ABS-bremser og ESP-system
(antiudskridning) og kører altid på vinterdæk i den nødvendige periode.

Udstyr til en skovdag

Når jeres barn går i en skovbørnehave og bruger rigtig meget tid ude i naturen, er
det vigtigt med noget brugbart udstyr. Det er helt nødvendigt med en god solid
rygsæk - vi kan anbefale Haglöfs rygsæk str. X-Small. Ud over madpakken, med
nemme skovmadder, medbringes egen drikkedunk med vand hver dag, det giver
barnet mulighed for at drikke, når der er behov.

I rygsækken lægges 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. 

Vinterperioden i skovbørnehaven kræver mere tøj og overgangstøj især
vinterstøvler, der skal være vandtætte, flyverdragt eller todelt vintersæt, hue og
vandtætte luffer, regntøj, termotøj og altid ekstra skiftetøj. Husk NAVN i alt tøj.

Vi prøver ligeledes at oparbejde et ekstra tøjlager i børnehaven, så vi modtager
med glæde aflagt, brugbart tøj fra evt. søskende.

Forældre og personale i tæt samarbejde

Vi vægter et godt og tillidsfyldt samarbejde med jer forældre. Når der er
spørgsmål, problemer og udfordringer, må I meget gerne henvende jer, så vi kan
løse tingene i fællesskab til fordel for jeres barn/børn. I er altid velkomne til at
bruge tid i institutionen ved aflevering eller afhentning. Er der ikke lige kaffe/the
på kanden, er I også velkomne til at lave jer en kop.

Forældremøder og trivselssamtaler

I tilbydes to forældremøder årligt og som udgangspunkt en trivselssamtale. Vi vil
invitere jer til yderligere trivselssamtaler, hvis der er grund til dette. 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 gruppen.



Forældrearrangementer

I løbet af året vil der være en række forældrearrangementer. Der vil blive afholdt
to forældremøder årligt og traditionsbestemte aktiviteter - nogle i samarbejde
med Søborg Privatskole. Vi laver et årshjul, som vil gøre det let at følge med i
årets rytme og arrangementer.

Forældrebestyrelse

En gang om året vælges der forældrerepræsentanter til Søborgens
forældrebestyrelse. Dette sker på årets sidste forældremøde.

Søborg Privatskoles bestyrelse er ansvarlig for hele skolens virksomhed herunder
Skovbørnehaven Søborgen. Skolens leder er ligeledes den overordnede leder for
hele virksomheden. Kun forældre på skolen har stemmeret ved skolens
generalforsamling, hvor skolens bestyrelsesmedlemmer vælges blandt
forældrene. 

Børnehavebestyrelsens opgaver er derfor at føre en dialog med børnehavens leder
om børnehavens drift, og bestyrelsen har høringsret ved ansættelse. Egentlig
beslutningskompetence har børnehavens bestyrelse ikke, men skal fremme et
godt samarbejde mellem forældre og personale.

Fødselsdage

Fødselsdagen kan afholdes i børnehaven. Der laves en samling, hvor barnet
bliver fejret med sang og hurra. Barnet må gerne have noget med til uddeling
(spørg personale om antal børn, og hvad der må medbringes). Vi henviser til
Søborg Privatskole & Skovbørnehaves kostpolitik, som kan læses på intra.
Børnehaven vil have en lille gave til barnet i en beskeden, men kreativ udgave. 

Børnene køber ikke gaver til hinanden, men er velkomne til at lave eller
fremstille 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. 

Vi opfordrer 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. Vær især opmærksom på de fugtige,



varme steder på kroppen såsom nakken lyskeregionen, armhuler, knæhase, bag
ørerne og hovedbunden.

Der findes forskellige flåtfjernere, som bl.a. købes på apoteket.

Daglig information/opslag

I vil som supplement til forældreintra finde information på en opslagstavle i
Søborg Privatskoles sfo og i Søborgen samt på Facebook. 

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

Personalet i Skovbørnehaven Søborgen



Besøg Skovbørnehaven Søborgen

www.spskole.dk

Indmeldelse foregår via hjemmesiden

Kontakt

Mail: kontakt@spskole.dk

Skovbørnehavens daglige kontakt: 4848 4045 (mobil: 91555502, 91555508).

Skovbørnehaveleder Henrik Carlsen

Søborgens adresse: Nødebovej 79, 3480 Fredensborg

Postadresse: Bygaden 12, 3250 Gilleleje
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