Ringsted Private Skovbørnehave
St. Bøgeskovvej 30 B
4100 Ringsted
Telefon: 3810 5040
Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov?
• Verdens dejligste børnehave med højt til loftet
(fysisk og mentalt).
• Vi respekterer hinanden.
• Vi er gode kammerater.
• Vi fanger haletudser.
• Vi passer på naturen.
• Vi ser på dyr og dyrespor.
• Vi bygger huler.
• Vi saver og snitter.
• Vi laver mad på bål.
• Vi har ikke så meget legetøj – men bruger
vores fantasi.
• Vi klatrer i træer.
• Vi lærer rigtig meget om naturen, både i
skoven og i vores naturværksted.
• Vi arbejder med temaer og projekter.
• Vi har tid og ro til at tænke tanker og hvile.
Vi er en privat institution med tilknytning til
Landsforeningen af Frie Børnehaver og Fritidshjem.
Vi holder til i en smuk gammel bygning, der ligger i
udkanten af St. Bøgeskov.
Vi har plads til 40 børn, der visiteres fra egen venteliste.

Vi har åbent:
Mandag til torsdag 6.30-17.00, fredag til kl. 16.00.
Lukkedage:
• 3 dage op til påske
• Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
• Grundlovsdag
• Fra den 24. til og med den 31.december
Indmeldelse:
Der er mulighed for, at de mindste kan sove til middag.
Børnene sover i børnehavens telt, i hver deres sovepose. Hvis
det er meget koldt er der mulighed for, at børnene kan sove
hjemme i skovbørnehaven.
For at barnet kan få en god start i skovbørnehaven, vil vi
gerne have, at barnet med forældre/bedsteforældre kommer på
besøg, og går med i skoven en eller gerne flere dage efter
behov.
Forældre eller bedsteforældre er altid velkomne til at gå med i
skoven.

I børnehaven er ansat:
• 1 leder på 37 timer.
• 1 souschef på 37 timer.
• 2 pædagoger på 37 timer.
• 2 pædagogiske medhjælpere på 30 timer

Praktiske oplysninger:
Børn og personale færdes året rundt i St. Bøgeskov. Det
giver mulighed for fordybelse, ro, undren og viden om
naturens herligheder.
For at få en god dag i skoven er det vigtigt at dit barn er
påklædt efter årstiden, i rummeligt og behageligt tøj.
Fodtøj skal ligeledes være beregnet til årstiden.
Gummistøvler og regntøj skal altid medbringes. Alt skal
være mærket med navn. Husk også skiftetøj og
hjemmesko. Se i øvrigt udleveret materiale om
praktiske informationer.
Børnene medbringer hver dag frugt, madpakke og
drikkelse i en rygsæk, der kan bæres behageligt på
ryggen. Desuden medbringes en eftermiddagsmadpakke,
der opbevares i køleskab på stuen. Da børnene
forbrænder meget energi i løbet af deres dag i skoven,
anbefaler vi groft brød, grøntsager og frugt til sidste på
dagen.
Vejrforhold:
I tilfælde af storm med risiko for nedfald grene eller
tordenvejr, bliver vi hjemme i børnehaven og hygger.
I tilfælde af snestorm, hvor personalet ikke kan komme frem
på grund af lukkede veje, kan vi blive nød til at lukke
børnehaven.
I vil tidligt om morgenen blive orienteret via mail.
Fridage og sygdom:
Hvis børnene holder fri eller er syge, skal I give os besked
inden kl. 8.30. Børnene modtages kun hvis de er raske og kan
følge en almindelig dagligdag.

Fødselsdage:
Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage i børnehaven. Børnene
må gerne dele frugt, kage eller andet ud.
Kostpolitik:
Børnehaven er ved at udarbejde en kostpolitik, den kommer til
at ligge på vores hjemmeside.
Forsikring:
Børnehaven har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring.
Dagens forløb:
• 6.30-9.00 Børnene ankommer, vi snakker om ting og
sager vi har fundet, læser, tegner og leger. Der tilbydes
morgenmad indtil kl. 7.30
• 9.00-9.30 Morgensamling hvor vi bl.a. snakker
om dagens aktivitet, gennemgår vejrtavle, synger
og spiser frugt m.m.
• 9.30 Vi gør os klar, og går/cykler i skoven.
• 14.00-15.00 Vi vender hjem fra skoven.
• 15.00-17.00 Vi hygger med eftermiddagsmad og
drikkelse. Leg på legeplads, fordybelse i
naturværkstedet, hvor dagens fund og oplevelser
kan studeres.
• 17.00 børnehaven lukker. Fredag kl. 16.00.

Aktiviteter i skoven:
Aktiviteterne afhænger af årstiden og skovens
muligheder og kan eksempelvis være bygget op om
temaer som svampe, fugle, blomster, dyrespor, bål m.m.
eller vi laver større projekter som omhandler vikinger og
oldtiden, teater og cirkus m.m. Det kan også være
forskellige lege såsom rutscheture ved Odderbjerget,
skattejagt ved Elefanten og tingfinderlege ved
Egernkøkkenet. Vi har ikke legetøj med i skoven, men
medbringer redskaber og materialer til at udforske
naturen med og ellers er det børnenes fantasi i
forbindelse med skovens materialer, der skaber legen.
Rammerne:
I børnehaven er børnene delt i 2 integrerede grupper, med
børn i alderen 2,10-6 år.
Vi har to grupperum/naturværksteder som opfordrer
til aktiviteter der gør det muligt at eksperimentere/undersøge
og arbejde videre med de ting, de bringer med hjem fra
skoven, og som opfordrer til leg og hygge.
Vi har faste baser i skoven, som alle kender. Vi går ud til
baserne, dog har de største børn mulighed for at cykle ud til
baser, der ligger lidt længere væk. Der er klare regler for hvor
og hvordan man færdes i skoven. Når børnene cykler,
anvendes der naturligvis cykelhjelme og sikkerhedsveste.

Traditioner:
• Skovbørnehavens fødselsdag er den 1.februar og den
fejres med kagebord og varm chokolade. Til denne dag
indbydes også forældre og søskende.
• Fastelavnsfest hvor alle kommer udklædte og vi slå katten
af tønden. Fastelavnsfesten er kun for børn og personale.
• Kommende skolebørn holder hyggeaften i løbet af foråret
med overnatning i børnehaven.
• Fælles overnatning i maj/juni ved bålpladsen i St.
Bøgeskov, hvor vi sover i telte fra fredag til lørdag.
Forældrene kommer med morgenmad lørdag morgen.
• Sommerfest i juni hvor der grilles og hygges.
Skovbørnene står for underholdningen.
• Bedsteforældredag i efteråret hvor der hygges med
børnebørnene i skoven.
• Halloweenfest hvor vi udhuler græskar og spiser pølser
med brød. Med levende lys i græskar og lommelygter går
turen gennem skoven til bålpladsen, hvor vi slutter af med
kaffe, kage og saftevand.
• Julefest.

Forældresamarbejde og bestyrelse:
Efter 3 måneder afholder vi en forældresamtale, hvor vi
gensidigt drøfter hvordan opstarten er gået. Herefter
afholdes forældresamtale 1 gang årligt. Derudover er I
altid velkomne til at få en snak om Jeres barn.
Da institutionen er privat fungerer den bedst når alle
løfter i flok og dette bidrager også til et styrket
sammenhold mellem såvel forældre som børn og
personale. Det er en selvfølge at forældre er med til
arrangementer og tager ansvar for at børnene har de
optimale betingelser for en god institution.

Vi afholder et årligt forældremøde samt en årlig
generalforsamling, hvor der vælges forældre til
bestyrelsen.
Bestyrelsen har bl.a. det overordnede ansvar for budget
og regnskab samt er med til at ansætte og afskedige
personale. Bestyrelsens møder afholdes ca. 4-6 gange
årligt.
Vi lægger vægt på fællesskab og et tæt forældresamarbejde
omkring det enkelte barn. Vi arbejder ud fra et
værdigrundlag, der bygger på tolerance, respekt, tillid,
ligeværdighed og rummelighed i forhold til os selv og
hinanden.
Her er plads til alle!

