Storbørns vuggestuegruppe
Vi har over det seneste år brugt Lærkestuen som børnehavestue, der både rummede børnehavebørn og de
største vuggestuebørn, som vi i fællesskab med forældrene vurderede fik mere udvikling i det vi kaldte en
indslusningsgruppe. Det startede vi for at skabe en mere glidende overgang for de ældre vuggestuebørn, så vi
bedre kan opfylde det enkelte barns behov, da vi ved at variere alderen for overgang individuelt efter barnets
modning, bedre kan give lige præcis det enkelte barn hvad det har brug for. Det startede specifikt med, at vi
flere gange oplevede, at vi havde børn i vuggestuen, som trængte til at komme videre inden de blev 2 år og 9
måneder.
Disse indslusningsgrupper videreudvikler vi nu til en storbørns vuggestuegruppe i det tidligere lerrum.
Tankerne bag vores nye storbørns vuggestue gruppe er, at vi kan se at der er et behov for mere plads til de
store i gruppen, der har behov for flere muligheder for fordybelse, selvvalgte og længerevarende aktiviteter,
f.eks. Brio tog, maling, ture ud af huset, læsning samt andre kreative aktiviteter. I vuggestuen er det sjældent,
at de får lov til at fordybe sig i legen i længere tid. Vi ser ofte de store vuggestuebørn starter sådan en leg, når
de er på besøg i børnehaven, for her kan de sidde med det til de er færdige.
Vi har lige nu en lille gruppe børn, som ligger tæt på hinanden udviklingsmæssigt, som vil have rigtigt meget
glæde af et rum for ”dem selv”, hvor de kan få lov at udfolde/udvikle sig på de måder, som ligger dem
nærmest.
Alt dette her har vi gjort før, ved f.eks. at gå på ture med en mindre gruppe, have en mindre gruppe enten ude
på børnehavens legeplads eller i fællesrummet, og dette fortsætter vi selvfølgelig med. Vi ser det ekstra rum
som en naturlig videreudvikling, hvor de også får deres eget rum, som vi mener vil være positivt, for netop
den gruppe.
Selvom de får deres eget rum er de stadig en del af vuggestuen, og vil derfor følge vuggestuens dagligdag med
formiddagsmad serveret på fade, samling med resten af vuggestuen, formiddagene ude eller andre planlagte
aktiviteter som før. Børnene vil komme til at spise (madpakker) i det nye rum sammen med en kendt voksen,
eftermiddagsfrugten vil også blive spist i vuggestuen.
1 voksen fra børnehaven vil komme ned og vil blive den voksne som er tilknyttet til storbørns vuggestuen
sammen med en kendt fra vuggestuen. Garderober forbliver også i vuggestuen.

Spørgsmål
Kommer der så mange flere børn i huset? Er der plads?
Ændringen medfører faktisk færre børn i huset. Vi har fået ændret vores normering fra 50 børnehavebørn og
13 vuggestuebørn til 38 børnehavebørn og 19 vuggestuebørn, så der er faktisk flere kvadratmeter nu per barn
og kvadratmeterne bliver også bedre udnyttet, fordi vi nu derudover indretter et rum, der ellers ikke har
været udnyttet i dagligdagen.

Er der plads i krybberummet?
Det påvirker ikke krybberummet. Vi har længe fulgt Socialministeriets anbefaling om at vuggestuebørn der er
2 år af sikkerhedshensyn skal sove indenfor, så krybberummet dækker fint vores behov og påvirkes ikke af
ændringen. Årsagen er kvælningsrisiko ved børn der dårligt kan være i krybberne på grund af deres størrelse
og derfor ikke må sove i sele, så de ældre vuggestuebørn sover allerede indenfor. Der er udluftningssystem
med frisk luft i soverummet indenfor, så luften er lige så sund indenfor.
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