Krudtuglerne er Dagmargårdens før-skolegruppe. Gruppen
består af børn, som skal starte i skole det kommende år
(skoleår).
Lokaler: Krudtuglerne har deres lokaler på 2.sal. Vi har to
grupperum, et drengerum og et pigerum. Dvs. at børnene kan
lege, uden at der altid er en voksen i rummet. Derved begynder
de så småt at øve sig i at løse de konflikter, der opstår i legen,
uden at de straks kontakter en voksen. De voksne er dog hele
tiden tæt på og kan høre, hvad der foregår og gribe ind eller
hentes, hvis det er nødvendigt.
Færdigheder: Hos Krudtuglerne arbejder vi med nogle af de
færdigheder, som børnene får brug for i skolen. F.eks. lytte,
vente på hinanden, sidde stille og vente på tur. Vi arbejder med
bundne opgaver, hvor børnene lærer at markere, hvis de vil sige
noget eller har brug for hjælp. Vi arbejder med ”hvad det vil sige
at være en god kammerat”, og at man skal respektere hinanden,
som man er. I nogle situationer sætter vi børnene sammen i
grupper med børn, de normalt ikke leger med. Det gør vi for at
hjælpe dem med at skabe nye legerelationer.
Vi gør meget ud af, at børnene skal blive mere selvhjulpne. Dvs.
de skal rydde op efter sig, holde styr på deres overtøj, selv tage
tøj af og på, pakke rygsæk og begynde at klare toiletbesøg uden
hjælp. Det er vigtigt for jeres barn, at I bakker op omkring det
derhjemme.

Skolearbejde: I løbet af året arbejder vi med bogstaver og tal.
Her øver vi former, farver, kombinationsopgaver, størrelser, tal,
mængder, bogstaver, rim og remser. Vi øver os I at skrive vores
navne, vi øver børnenes efternavne samt hvem der er i deres
familie. Vi arbejder også med emner, der kan strække sig over
flere uger. Det kan f.eks. være trafik, fra jord til bord, indianer,
marguritprojekt og meget mere.
Spisning: Når vi spiser, øver vi bordskik. At det er i orden at tale
med dem, der sidder ved samme bord, men ikke at råbe til de
børn der sidder ved de andre borde. I skolen har børnene ca. 20
min til at spise. Vi begynder allerede nu at vænne børnene til
dette. Vi sætter et æggeur på 20 min. De første 10 min er
”stilletid” hvor alle er stille og spiser koncentreret. De sidste 10
min taler vi med de små stemmer. Børnene hælder selv mælk og
vand op i deres glas. Vi opfordrer børnene til at spise to madder
inden de spiser deres snacks.
Forældresamtaler: Vi tilbyder en samtale i forbindelse med
skolestart, hvor I vil få gennemgået den overlevering, som vi
laver til skolen. Derudover er det altid muligt at få en samtale,
hvis der er behov for det.

Praktiske oplysninger.
Telefon nr. til Dagmargården: 75 92 29 00 .Direkte nr til stuen :93632907.
Mail: dglm@dagmar-gaarden.dk.
Hjemmeside: www.dagmar-gaarden.dk
Åbne/lukke:
Dagmargården har åben mandag til fredag mellem 6.15 og 17.00.
Der åbnes om morgenen på 1. sal hos Tumlingerne. Børnene fordeles i huset mellem
ca. 7.30 og 8.00
Der serveres morgenmad hos Tumlingerne mellem 6.15 og 7.30.
Der lukkes hos Bamserne, hvor alle børn fra huset samles kl. 16.00.
Når vejret tillader det, lukkes ude i på legepladsen.
NB ! Husk at sige farvel til en medarbejder og trykke dit barn ud på daycare, når du
henter det, så personalet ikke bliver i tvivl, om barnet stadig er i Dagmargården.
Sygdom/fridage:
Er jeres barn syg eller I holder en fridag, skal det tastes på Daycare systemet tidligst
muligt og gerne inden kl.9.30muligt . eller melde det syg på daycar
Hvis jeres barn fejler noget smitsomt. Vil vi gerne vide det, så vi kan tage evt.
forholdsregler.
Turdage:
Børnehavebørnene medbringer praktisk madpakke til turdagene. Maden skal være let
for barnet at spise ude i naturen.
Hvert barn har en drikkedunk med eget navn.
Om sommeren smøres alle børn hjemmefra med solcreme. Børnene smøres i
Dagmargården, når vi går ud over middag.
Anden information du/I har brug for:
I er til en hver tid velkommen til enten at spørge medarbejderne jeres barns stue eller
en anden i huset , hvis der er noget I er i tvivl om.

Med venlig hilsen
Dagmargården

Velkommen hos Krudtuglerne
(Dagmargårdens før-skolegruppe)

