HVIDEBÆKVEJ 1
4490 JERSLEV
TLF: 5959 6251
Pædagogisk Teamleder: Claus Dueholm
email: troldebo@kalundborg.dk
Åbningstider
MANDAG 6.15 - 16.45
TIRSDAG 6.15 - 16.45
ONSDAG 6.15 - 16.45
TORSDAG 6.15 - 16.45
FREDAG 6.15 - 16.15

Lukkedage og ferie
Troldebo har lukket:
- Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
(Der er åbent i en inst. i området)
- Grundlovsdag d. 5/6
- Juleaftensdag d. 24/12
- Dagene mellem jul og nytår
(Der er åbent i en inst. i området)

Vi henstiller til at jeres barn
Kommer inden kl. 8.45
af hensyn til dagens aktiviteter.
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Indledning
Vi byder Jer og Jeres barn velkommen til Børnehuset
Troldebo, hvor vi glæder os til samarbejdet med Jer,
uanset om I starter i vuggestuen eller børnehaven.

Formålet med denne folder er, at give et lille indblik i
Børnehusets hverdag og traditioner.
Vi vil gerne modtage jer forældre og jeres barn på den bedst tænkelige
måde, så I sammen er trygge ved opstart hos os.
Derfor ønsker vi at skabe en god relation til jer, fra det allerførste
besøg, og har derfor nedenstående mål for opstarten hos os:
1. Vi møder det nye barn og forældre åbent, indlevende og
nysgerrigt.
2. Vi fortæller forældre om deres barns dag, relationer,
læreprocesser og udvikling i institutionen.
3. Vi vil gerne fremstå velforberedte og strukturerede omkring
modtagelse af nye børn og forældre - sig til hvis I mangler noget
ift. den oplevelse…
4. Vi har primær- og sekundærpersoner til alle børn på alle stuer.
5. Hvert barn har en beskrivelse af sig selv - i form af et spørgeark,
der sidder i vores børnemappe og følger barnet i institutionstiden.
6. Vi formidler vores KLAR-pædagogik, kultur og forventning til nye
forældre på skrift, på børneintra og mundtligt på baggrund af
hverdagssituationer
7. Vi har overleveringsmøder sammen med forældre ved stueskift.
8. Der er infomøde i maj måned på Hobbitstuen for kommende
Hobbitforældre.
9. Foruden denne pjece modtager alle nye forældre to stk.
"køleskabslister" med praktisk info relateret til deres stue +
forventninger til barnets udvikling relateret til deres alder.
10.
I en til tider travl hverdag kan der opstå misforståelser eller
urealistiske forventninger til hinanden. Det er først og fremmest
vores ansvar at bringe eventuelle uenigheder/ misforståelser for
dagens lys. Men det er ikke altid vi kan se på Jer at noget er galt.
Så lad det være en gensidig forventning til hinanden, at begge
parter har ansvar for dialogen og dermed barnets udvikling og
trivsel.
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Indmeldelse
Betalingen for institutionspladsen, vil I få oplyst fra kommunen ved
indmeldelsen. Der kan søges om hel eller delvis friplads.
Udmeldelse skal ske elektronisk via Børneintras startside med måneds
varsel, til d. 1. i måneden.
Børneintra: Kalundborg.inst.dk
Når jeres barn starter, får I udleveret en kode med jeres velkomstbrev,
så I kan komme på børneintra (på PC,i-Pad eller smartphone (anvend
da KMD Børneintra app).
Her kan Ifølge dagligdagen med informationer, billeder, opslag og
nyheder.
Om Troldebo
Troldebo er en del af området
Børnehusene Syvstjernen, som
udover os består af: Mariehønen, Børnegåden, Rørby børnehave,
Kløvergården, Børnehuset Engen og Dagplejen.
Vi har plads til 12 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn, og er
15 medarbejdere inkl. Pædagogiske teamleder Claus Dueholm +
områdeleder, Pia O Hansen.
Desuden er vi en ud af fire ressourceinstitutioner i Kalundborg
Kommune, hvilket betyder at vi kan modtage op til 4 særligt
ressourcekrævende børn inden for vores faste normering, idet
vi hertil er normeret med to ekstra fuldtidsstillinger.
Børnene er delt op i 3 grupper:
Skovtroldene/Vuggestuen: 0-2 årige. Vuggestuegruppen har plads til
12 børn, der får lov at starte op i et rart og trygt miljø – med mulighed
for at tilpasse udfordringer individuelt alt efter udviklingstrin.
Skovtroldene har deres egen afgrænsede legeplads, og vil gradvis blive
introduceret til de øvrige forhold i Troldebo, når de nærmer sig
børnehavealderen.
Alfer: 3-5årige. På Alfestuen bliver børnene præsenteret for
børnehavelivet, og i takt med at de bliver trygge,vil der blive arbejdet
med deres generelle udvikling, i små hyggelige grupper.
Hobbitter: Det sidste år inden skolestart, kommer alfebørnene på
Hobbitstuen, hvor der arbejdes med at gøre børnene skoleparate. I
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perioder kan vi have andre aldersgrupper på Hobbitstuen, for at have en
ligelig fordeling på de to børnehavestuer (disse børn
kaldes minibitter, og vil i formiddagstimerne være samlet i
køkken/allerummet og lave alderssvarende aktiviteter, men får også lov
at snuse lidt til hobbitbørnenes aktiviteter.
Til hver af de 3 stuer, er der tilknyttet 3-5 faste voksne, der varetager
det enkelte barns behov og tager sig af forældrekontakten. Hvem der
hører til Jeres stue præsenteres i særligt velkomstbrev.
Alle forældre skal ved start udfylde et stamkort med diverse
oplysninger på barn og forældre. Det er forældrenes pligt at informere
børnehaven løbende om ændringer i job, adresse og telefonnumre.
.
Fælles morgenåbning
I Troldebo har vi fælles morgenåbning fra kl. 6.15 – 7.45. I dette
tidsrum, skal du derfor aflevere dit barn i vores køkken/fællesrum, hvor
der vil være personale fra både vuggestue og børnehave til stede. Vi
tilbyder her fælles morgenmad for vuggestue- og børnehavebørn i form
af eksempelvis havregrød, havregryn, havrefras, rugbrød, knækbrød,
smør, ost, mælk, evt. lidt frugt, og marmelade, så barnet får en sund
og nærende start på dagen.
Vi frabeder os medbragt morgenmad– medmindre at det er på grund af
allergi. Hvis dit barn kommer efter 7.45, skal det have spist
morgenmad hjemmefra.
Godmorgen/Farvel
Når I kommer om morgenen, "trykker" I jeres barn ind via
touchskærmen ved skrivepulten i køkkenet. Det er vigtigt at det er
forældrene der trykker børnene ind, så der ikke sker fejl. Er der
ændring i hvem der henter, skrives dette i kalenderen, som ligger på
skrivepulten.
Kommer I inden kl. 8, siger man godmorgen til ”Morgenmads
personalet”, og barnet er som udgangspunkt i vores fællesrum.
Aflevering af barnet
Vi lægger vægt på en daglig god aflevering af jeres barn, og står til
rådighed ved modtagelsen og støtter gerne barnet i farvelsituationen.
Når I kommer efter kl. 8, er det væsentligt
at I kommer ind på stuen sammen med
jeres barn. Derved får vi mulighed for at
sige goddag til hinanden og jeres barn bliver
set.
Der er stor forskel på, hvordan det enkelte
barn har det med afleveringen – og måden
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varierer naturligvis også fra vuggestuealderen til børnehavealderen.
Hvor de yngste vuggestuebørn kan have behov for at komme i favnen
på en medarbejder i afleveringssituationen, siger de fleste
børnehavebørn selv farvel fra stuen. Vi hjælper jer gerne med forslag til
at skabe en god aflevering for jeres barn.
I er velkommen til at ringe til os i løbet af dagen, hvis I er i tvivl om
noget, er bekymrede, har besked om ændring af afhentning eller andet.
Afhentning af barnet
Det er vigtigt, at I husker at sige farvel til en af os voksne, når barnet
bliver hentet (+ "trykker jeres barn ud på skærmen").
For det første er det en god måde at slutte dagen på, og vi får derved
mulighed for at fortælle jer om barnets dag. Desuden er det vigtigt for
os at vide, om barnet er hentet, hvis teknikken går i sort.
Hvis en anden, end jer forældre henter, SKAL der gives besked om det
– hvis der ikke er givet besked, udleverer vi ikke barnet. Hvis I bliver
forsinkede, så ring til os.
Målet i vores fælles hverdag
At skabe trygge rammer for børn og forældre
At handle ud fra det enkelte barns individuelle behov
At barnet udvikler sig til at respektere sig selv og andre
At stimulere og udvikle barnets sprog, så barnet kan udtrykke dets
tanker og følelser
At give barnet oplevelser gennem fysiske, musiske og kreative
aktiviteter
At bruge naturen og dens muligheder året rundt
At give barnet tid, rum og input til at udvikle den frie leg
Høje og positive forventninger til alle børn
Vi laver et kompetencehjul på alle børn i Troldebo, for at se hvor de er
henne i deres udvikling. Kompetencehjulet udarbejdes en gang om året
i perioden 15. juni - 15. september. + i jan/feb måned i det kalenderår
hvor de skal starte i skole. Og ellers efter behov.
Kompetencehjulet er institutionens arbejdsredskab, og hvis der er
bekymring, omkring jeres barns udvikling, vil det blive uddybet over for
jer forældre ved et møde hvert halve år eller efter behov.
Om at starte i vuggestue
At starte på noget nyt er altid spændende, men det kan også virke
overvældende med nye omgivelser og nye mennesker. For mange af
jer vil det være første gang, I og Jeres barn skal være adskilt fra
hinanden i en længere periode hver dag. Det er vigtigt at jeres barn får
en god start i vuggestuen. Start med at være her sammen med jeres
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barn – og gør de første dage, hvor barnet er her alene så korte som
muligt. Der vil naturligvis melde sig en masse spørgsmål, både inden
barnet starter og efter. Spørg endelig personalet så meget som muligt,
så I er trygge ved situationen. I denne pjece er der forhåbentlig nogle
svar på både dagens rytme og andre praktiske forhold.
Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt at I fortæller os,
hvis der er sket noget særligt derhjemme – som I mener, at vi bør tage
højde for i løbet af dagen. I vuggestuen forventer vi som
udgangspunkt, at en forælder er til
stede den første uge af barnets opstart.
Den første dag møder I kl. 9.00, såfremt andet ikke er aftalt
Når I henter Jeres barn er der vigtigt, at I har tid til
afhentning. Der kan være informationer, vi skal give
hinanden – en lille snak om, hvordan barnet har haft
det i løbet af dagen. Hvis I synes, der er problemer,
eller har I brug for at snakke med os, er det vigtigt I
siger til,- og vi vil hurtigst muligt finde et tidspunkt,
hvor vi i fred og ro kan drøfte dette og ikke hen over
hovedet på barnet.
Det er vigtigt, at I ved afhentning hjælper barnet med at afvikle legen
fornuftigt, og rydde op inden det går hjem. (mange forældre
respekterer deres barns leg så meget at de for svagt giver signal om at
de skal hjem!)
Rytme for Vuggestuen:
Kl. 6.30 – 7.45 morgenmad i fællesrum
Kl. 8-8.45 Leg og samvær (på stuen)
Kl. 8.45 Formiddagsfrugt
Kl. 9-10.30 Aktivitet og leg inde/ude, gåture, sproglege mv.
Kl. 10.45 Frokost
Kl. 11.15 Alle får en frisk ble, nogle sidder på potte, børn lægges
ud og sove.
Kl. 14.00 Eftermiddagsfrugt/mad
Herefter inde/ude leg og aktiviteter ved bordene og på gulvet.
Børn afhentes på stuen
Søvnpolitik
Barnets søvn har høj prioritet i Troldebos vuggestue.
Søvnforskning viser at Søvn er vigtig for det lille
barn, da en lang række livsvigtige processer finder
sted under søvnen. Hormoner, der har betydning for væksten og
udvikling af immunforsvaret, har deres største aktivitet under søvnen.
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I dagligdagen ser vi det enkelte barn og respekterer dets behov for
søvn. Vi putter det enkelte barn, når vi oplever det er træt, og
prioriterer at barnet får lov til at sove, til de vågner af sig selv. Herved
bliver søvnen sammenhængende, regelmæssig og af tilstrækkelig
længde. Et udhvilet barn er mere modtagelig for indlæring og aktiv i
daglige aktiviteter og sociale samspil.
Vi er løbende i dialog med forældrene omkring deres barns søvn.
Men vi vækker ikke børnene når de er i vuggestuen.
Når barnet starter i vuggestue stiller Troldebo en barnevogn til
rådighed. Vi har desuden dyner, sengetøj og soveposer til alle børn.
Når barnet fylder 2 år flytter barnet fra barnevogn og ind og sove, da
det fra Sundhedsstyrelsen frarådes, at børn der er fyldt 2 år lægger
fastspændt i sele, af sikkerhedsmæssige årsager.
Dette kan kræve nogen tilvænning hos det enkelte barn og påvirke den
vante rytme i en periode.
Overgang fra Vuggestue til Børnehave
Hvis Jeres barn er startet i vuggestue i Troldebo, vil det automatisk få
tildelt en børnehaveplads, når det fylder 3 år. Opstart i børnehave sker
den første hverdag i samme måned hvor barnet bliver 3 år.
Ca. 1 måned før overgangen vil I modtage et brev fra os, hvor I
inviteres på besøg med Jeres barn i børnehaven. Endvidere vil
vuggestuen bidrage til en positiv overlevering, ved at lade jeres barn
komme jævnligt på besøg i børnehaven nogen dage før endelig opstart.
Vuggestuens personale holder endvidere et lille møde med børnehavens
personale sammen med jer, hvor I videregiver viden omkring jeres
barn og, hvor børnehavens personale kan spørge ind til særlige forhold
omkring Jeres barn, samt fortælle om praksis i børnehaven.
At starte i børnehave
Når dit barn går i Troldebos vuggestue, vil det have kendskab til de
voksne i børnehaven via fælles morgenåbning/ eftermiddagslukning, og
gennem jævnlige besøg i børnehaven. Til trods herfor, kan det være
overvældende
at
starte
i
børnehave,
og
overgangen
fra
vuggestue/dagpleje kan virke stor. I børnehaven er der mange børn og
voksne at vænne sig til, de fysiske rammer er større og en 5-årig kan
virke meget stor i forhold til en 3-årig. For jer som forældre er det
måske også en omvæltning: En større gruppe børn, nye vaner og nye
problematikker at forholde sig til og større krav til barnet. ( forkortet!)
Det er vigtigt med en god forberedelse på det nye for både barn og
forældre.
Her er et par gode råd til forberedelsen:
Aftal besøg med personalet inden dit barn starter.
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Spørg om alt, hvad du har brug for at vide om børnehavens
hverdag.
Afsæt gerne tre dage til at komme med i børnehaven i den første
uge - den første dag er du altid med HELE dagen.
Er dit barn ked af det, når du går, så hav tillid til at personalet
håndterer det på en god måde, og ring gerne senere og hør,
hvordan det er gået.
Giv dit barn korte dage i starten.
Hav tillid til, at personalet har erfaring og uddannelse til at have
med dit barn at gøre.
Det er vigtigt for os, at I føler jer trygge ved at aflevere jeres barn i
børnehaven. Vigtigt er det også, at I udviser denne tryghed over for
jeres barn, så dette også bliver barnets oplevelse. Vi støtter jer gerne
med gode råd - så spørg os endelig.
I børnehaveårene mellem ca. 3 til 6 år gennemgår børnene en stor
udvikling. Der er meget fokus på de sociale kompetencer, og vennerne
kan pludselig have væsentlig indflydelse i barnets liv. Det har stor
betydning, at du/I som forælder følger med i dit barns hverdag, da der
sker mange ting i børnehaven, som er vigtige for
dit barn. De fysiske rammer er store og rummer
udfordringer for børn inden for dette aldersspænd.
Derfor kan der være ting eller aktiviteter, som
barnet skal have en bestemt alder for at deltage i.
Det kan være en udfordring at vente til man bliver
klar, men er samtidig en god og udviklende læring.
I børnehaven er der færre voksne pr. barn end i en vuggestue eller
dagpleje. Dette kræver at børnene er mere selvhjulpne og
selvstændige, hvilket harmonerer med den udvikling, der sker i alderen
3 til 6 år.
Indkøring
Der er stor forskel på børn. Nogle børn vænner sig hurtigt til nyt, mens
det for andre kan tage tid. Som forældre er det vigtigt at I har afsat tid
til at deltage i jeres barns indkøring i Troldebo, ligesom det er
væsentligt, at I som forældre samarbejder med
den stue, jeres barn skal tilknyttes, om at skabe
en god opstartsperiode.
Det er vigtigt for dit barns trivsel og udvikling, at
vi bliver bekendt med særlige forhold i hjemmet,
der kan have afgørende betydning for barnets
humør og væremåde. Fortæl os derfor gerne alt
relevant om dit barn i løbet af indkøringsperioden.
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Dagsrytme
Troldebo tilbyder morgenmad fra kl. 6.15 – 7.45. Både
vuggestue- og børnehavebørn spiser sammen i
fællesrummet.
Kl. 8.00 går børn og medarbejdere ud til deres stuer.
Formiddagsmad: Barnet skal selv medbringe dette.
Det kan enten være frugt eller en mad.
Der står en kurv på stuen, hvori frugten lægges. Husk navn på!
Frokost: Barnet medbringer selv madpakke.
Husk tydeligt navn på madkassen. Vi sørger for at barnet får mælk til
frokost.
Bemærk vi har maddag sidste onsdag i måneden.
Eftermiddagsmad: Vi laver eftermiddagsmad, som varierer fra dag til
dag.
Aktiviteter i løbet af dagen/ugen er annonceret på stuens dør, og flere
ting er endvidere beskrevet på børneintra.
Børnehavebørnene skal have en fuld drikkedunk med, som de får
vand fra i løbet af dagen. Vi hjælper dem om nødvendigt med at fylde
frisk vand i.
En sund og nærende madpakke gør dagen for barnet nemmere.
Inspiration til den sunde madpakke
FROKOST
Rugbrødsmadder og gnavegrønt
Pitabrød
Pastasalat med grovbrød
Rester fra aftensmaden dagen før
Rugbrødssandwich
Kyllingelår
INSPIRATION TIL PÅLÆG: Fiskefrikadelle, ost (maks 1 gang om ugen),
kødpålæg, torskerogn, leverpostej med agurk eller rødbede,
figenpålæg, æg, sildepostej.
INSPIRATION TIL GNAVEGRØNT OG ”SNACKS”: Peberfrugt,
agurkestænger, gulerødder, cherrytomater, friske ærter, minimajs,
letdampede broccoli/blomkål, kogt pasta fra aftensmaden.
EKSTRA TIL MADPAKKEN: Pølsesnack, ostehaps, lidt frugt.
FRUGTPOSEN: Udover frugt - en bolle med eller uden pålæg eller en
rugbrødsmad, det grove knækbrød eller skorper
Ved ture ud af huset: Turvenlig madpakke (minus "fedtede madder")
Praktisk info
Alle børn får tildelt en garderobe.
Vi tager et billede af barnet - og vi laver en fin front til barnets skab.
9

I garderoben skal der være rigeligt skiftetøj, passende og praktisk
udetøj. Sko som passer barnet og vejrforholdene, og som barnet
selvfølgelig selv kan tage på.
Hæng gerne tøjet klar til brug, sammen med jeres barn, så I ved det er
nemt for dem at finde/tage på. Lad barnet selv sætte madpakken ind,
hvis det kan.
Bemærk vi har intet skiftetøj - så tjek garderoben jævnlig - og hvis
Jeres barn mangler noget så ringer vi til jer, så de kan få den bedst
mulige dag.
Halskæder og halstørklæder er forbudt i børnehaven.
Vi henstiller til at institution og forældre i fællesskab gør en indsats, for
at barnet bliver selvhjulpen, mht sko, tøj og overtøj.
- og Husk tydelig navn i ALT.
Hvis barnet bruger ble får vuggestuebørnene bleer af institutionen
mens børnehavebørn selv skal medbringe bleer til dagens/ ugens
forbrug.(Medbragte bleer i børnehaven må ikke være Up & Go).
Madpakke og Drikkedunke (kun med vand i) sættes på plads i vores
køleskabe.
Ferie og fridage
HUSK at give besked hvis barnet har en fridag eller ved sygdom inden
kl. 9.00. Dette + længerevarende ferie kan indberettes på børneintra
eller direkte på vores touchskærm (komme-gå-modulet). Ved ferier og
højtider beder vi jer specielt om at melde ind via intra, om jeres barn
holder fri, så vi kan tilpasse vores ressourcer i forhold til at antallet af
børn.
Tilskadekomst
Skulle uheldet være ude og jeres barn kommer til skade, ringer vi til jer
og aftaler det videre forløb. Det er derfor meget vigtigt, at vi har det
aktuelle telefonnummer til jer – Giv derfor altid besked, når I får nyt
nummer!
Vi gør opmærksom på, at institutionen IKKE har forsikringsdækning på
børnene. Det er således op til hver enkelt private husstand at tilse
barnets forsikringsdækning ved eventuel tilskadekomst.
Forældresamarbejde
Som forældre i Troldebo indgår Du/I som ligeværdige partnere i en
fælles sag: nemlig Jeres barns udvikling og læring. Det forudsætter, at
vi respekterer og anerkender hinandens forskellige tilgang til børnene.
I er dem, som kender Jeres barn bedst hjemme og i andre
sammenhænge end i Troldebo. Pædagogerne har en faglig viden og
tilgang og er dem, som kender Jeres barn bedst i det fællesskab det
indgår i, i Troldebo. Det forudsætter tillid og en åben dialog omkring
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Jeres barn – også når noget er svært. Pædagoger såvel som forældre
har mulighed for at indkalde til samtale, hvis det skønnes nødvendigt at
hensyn til barnets trivsel.
I bliver tilbudt en opstartssamtale, når barnet har gået her i ca. 3-6
måneder.
Derudover bliver I tilbudt forældresamtale når barnet er 2-2½ år samt
ifm. overgang til skole, og ellers efter behov.
I er altid velkommen til at bede os om en samtale hvis I har behov for
dette.
Legetøj/Cykler
Legetøj skal blive hjemme. Barnet må have cykel/løbecykel med, samt
cykelhjelm – men på eget ansvar.
Mobiltelefoner
Vi henstiller til at telefonen er i bilen eller på lydløs, så det er barnet
der får den voksnes opmærksomhed, når det bliver afleveret og hentet.
Parkeringspladsen
Alle biler skal SLUKKES, når I afleverer/henter børn, også om vinteren.
Tænk på børnenes højde i forhold til bilosen!!!
Sygdom
Syge børn modtager vi naturligvis ikke.
Ved syge børn forstås børn, som har det skidt og ikke kan deltage i
dagligdagen, ude som inde, og som kræver ekstra omsorg. Der er for
barnet stor forskel på at være hjemme og på at være i institution med
aktiviteter, støj og mange børn. Det er derfor vigtigt, at jeres barn er
helt friskt, når det igen kommer i institution efter en sygdomsperiode
også for at undgå smitte til andre.
Vi forventer, at I ringer besked/skriver på intra ved sygdom - gerne
inden kl. 9.00.
Giv også gerne besked dagen før opstart, hvis jeres barn har været
fraværende i længere tid. Ved smitsomme sygdomme, giver vi de andre
forældre besked via opslag på intra/døren. Såfremt jeres barn bliver
syg i løbet af dagen, vil vi kontakte jer, så det kan komme hjem.
Solbeskyttelse
Vi forventer, at barnet er smurt ind i solcreme, når det
kommer i børnehaven til en solrig dag. Så skal vi nok smøre
børnene til middag I må også gerne medbringe solhat (uden
snor), samt sørge for en lille let trøje med lange ærmer.
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Sove
Vuggestuebørn: Alle vuggestuebørn sover som udgangspunkt til
middag (nogen af de yngste både formiddag og eftermiddag).
Bamser, sutter mv. kan medbringes og lægges i barnets ”lomme”
(anvises af personalet).
Børnehavebørn: Skal barnet sove til middag, er det velkommen til at
medbringe, sut, bamse eller lignende. Det lægges i garderoben.
Barnet skal i øvrigt medbringe en sovepose/dyne. Heller ikke i
børnehaven vækker vi barnet. De puttes/sover i tidsrummet ca. kl.
12.30-14.00
Fødselsdage
Barnets fødselsdag holdes som regel om formiddagen, på
stuen.
Det er en rigtig hyggelig stund, hvor vi dækker bord
med lys og flag, og synger fødselsdagssang.
Det er Jer, der sammen med barnet bestemmer hvad I medbringer til
fødselsdagen. Vi opfordrer til at sukkermængden i det medbragte
begrænses - og at der kun medbringes 1 ting til uddeling.
Forældre er velkommen til at deltage.
Private fødselsdage
Invitationer til privat fødselsdag kan kun uddeles i børnehaven, hvis det
er hele stuen, eller hele drengegruppen eller hele pigegruppen, der skal
deltage.
Traditioner i Troldebo
Læs vores årshjul på børneintra.
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