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Elleslette Livet 

 

En introduktion til det praktisk-pædagogiske liv i Børnehuset Ellesletten 
 
 

Lidt faktuelt  
Ellesletten er et hus i den selvejende områdeinstitution Ruderen og ligger på en 
dejlig grund på en rolig villavej i Trørød. Ruderen består af 4 huse i Trørød, Søllerød 
og Birkerød. Ruderen har driftsoverenskomst med Rudersdal kommune.  
 
Adresse:        Ellesletten 20, 2950 Vedbæk 
Telefon:          45 89 19 48 
Daglig Leder :   Christina Bjørn Thomsen 
Email:        cbjo@rudersdal.dk 
 
Ellesletten har et årligt gennemsnit på 15 vuggestuebørn og  40 børnehavebørn  
samt et pædagogisk personale på 11 fastansatte, samt 3 faste vikarer, der har været 
hos os i flere år. 
 
Ellesletten har åbent mandag til fredag fra 7 – 17 og fredag fra 7-16. 
 
Ud over de officielle helligdage følger Ellesletten Rudersdals lukkedage for 
daginstitutionerne: 
 
- De 3 hverdage inde påsken 
- Fredag efter Kristi Himmelfart 
- Grundlovsdag 5. juni 
- Juleferien 24.12. - 01.01. 
 
Ellesletten holder desuden lukket en uge i sommerferien – sædvanligvis uge 30. Alle 
lukkedage tilbydes der sampasning i et af Ruderens huse, du kan se hvilket på vores 
hjemmeside. I Ellesletten har vi besluttet, at hvis et vuggestuebarn skal passes, så 
følger en Elleslette voksen med barnet. Hvis man ønsker sampasning skal vi vide det 
senest 1 måned før. 
 
Børnene kan modtages hele dagen, blot ikke i rundkredsen ml kl. 9.00 og ca. 9.30. 
Børn kan ligeledes hentes hele dagen, blot ikke i frugtstunden ml kl  
14.45 og 15.15. I disse tidsrum vil vi ikke forstyrres. Børnene skal være hentet og ude 
af huset kl. 17.00. (16.00) 
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Elleslette kulturen 
Elleslettens personale har i fællesskab udviklet en levesætning, som alle arbejder for.  
 
Den lyder:   DET SKAL VÆRE TILLADT AT HANDLE URIMELIGT 
                   – OG VÆRE ELSKET ALLIGEVEL. 
 
Det kan man ellers kun i familiens skød. Men da børnene tilbringer så stor en del af 
deres hverdag hos os, må de kunne opleve en lignende sikker og kærlig tilknytning til 
deres nærmeste voksne i børnehaven. Hvad enten man er det barn, der tit slår og 
ødelægger andres leg, eller det barn, der leger godt og selv søger kram hos 
pædagogen, så har man brug for at være elsket. Så personalet skal arbejde med at 
kunne sige eventuelle handlinger klart fra - men altid holde af barnet, som det 
menneske, det nu engang er. 
 
Vi arbejder på at kunne se, rumme, spejle, støtte og udfordre børnene, således at de 
går videre i livet med  
 
- en positiv selvopfattelse 
- en kærlig omverdensforståelse 
- og en stor portion livsmod  
  
Voksen kulturen 
Vi bestræber os på at have en mangfoldig gruppe voksne, hvis sum af kompetencer 
og præferencer kan skabe en kultur, baseret på det mangfoldige intelligensbegreb. 
Vi voksne arbejder med at have vores sjæl med, når vi vil børnene noget, vi ønsker 
at børnene oplever en fascination af livets mangfoldighed, hvorfra de kan suge 
næring til sig og omsætte den til egen praksis. 
 
Vi ønsker for vores børn, at de i børnehaven må berøre yderpunkterne af sort og 
hvidt, sorg og glæde, ensomhed og fællesskab, vrede og tilgivelse, angst og tryghed, 
had og kærlighed, det vilde og det stille og at de må få mange oplevelser med "de 4 
elementer". Vi voksne arbejder på at være dygtige nok til at favne det hele, særligt 
mødet med den mørke side, så også disse erfaringer bliver livsbekræftende. Vi 
ønsker – og arbejder for - at børnene må opleve at have en ganske særlig plads i 
hjertet hos mindst én ansat, og at de må opleve gode venskaber med en eller flere af 
deres kammerater. Vi ser os som de voksne, der kan skabe tryghed for børnene og 
støtte dem i at tage mere og mere hånd om egne behov. Det er når man er tryg at 
man vover. 
 

 
Men størst af alt er kærligheden 

 
-kærligheden til vores profession, Ellesletten og til børnene, det er det, der hver dag 
driver Os til at yde vores bedste. 
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Vi vil give børnene trygheden ved 
at have faste og genkendelige rammer og rytmer både i hverdagen og hen over året 
at være pålidelige og nærværende voksne, der anerkender hvert barn, som det 
menneske, det er, og som arbejder med det menneskesyn at opfatte alle mennesker 
som ligeværdige, men med forskellige roller og ansvar.  
 
Og dermed giver vi børnene friheden til 
-at være ubekymrede børn, der har tid og rum for tilegnelse af verdens mysterier og 
lovmæssigheder og udforske deres egen rolle deri 
-at begå fejltagelser (og få anstændig og brugbar vejledning) 
-at vælge lege, legekammerater og legested. 
 
Vores legeplads, som udgøres af forskellige rum til at være og udvikle sig i, taler til 
forskellige sider af børns og voksnes sind og krop. F.eks. små, gemte hjørner og 
store, frie flader eller særlige indretninger. Men mest af alt mulighed for 
selvindretninger med grene, rafter, bildæk, kasser, tæpper, duge, møbler, planter, 
sten, klodser og lignende. 
 
 
Frugtgrupperne: Udover at møde hvert af vores 55 børn som de personer, de nu 
engang er, har vi valgt dagligt også at møde børnene i en aldersopdelt 
sammenhæng. Det er her, at vi kan støtte og udfordre dem på deres 
udviklingsniveau i gruppesammenhæng. Sådan som vi gør i den daglige frugtstund 
om eftermiddagen. Børnenes venskaber er langt overvejende at finde indenfor 
aldersgruppen. De søger naturligt sammen i de lege og gøremål, der optager dem på 
det pågældende sted i deres udvikling. Selvfølgelig er det ganske individuelt, hvad 
der optager dem, men der er alligevel en del fællestræk.   
 
Når vi tager på ture er aldersfællestrækkene tydelige. F.eks. er en skovtur for de 2-
årige kun for 6-8 børn af gangen og med Bitteekspressen eller trækvogn, så de kan  
nyde skoven og dens terræn, for de 3-årige er den præget af vejen frem og tilbage. 
Her skal de finde pinde, biller, blomster m.v.. Og i skoven er det også rigeligt at klatre 
over træstammer og op ad skrænten. De 5-årige løber gerne hele vejen til skoven, 
for de tænker på de huler, der skal bygges, eller på fangelegene, bålet, snitningen 
o.s.v. Så de ting, vi gør med børnene i grupper, gør vi oftest i aldersgrupperne. 
 
Vores grupper hedder Bitterne (½ -3 år), Lillegruppen (3-4år), Mellemgruppen (4-5 
år) og Storegruppen (5-6 år). Hvert år i maj, når de store starter i Sfo, så rykker 
grupperne ”op”, med stor stolthed hos den enkelte. 
 
Børnene følges fra vuggestue til de går ud af børnehaven og 1-2 voksne følger 
gruppen. Der opstår med årene et stærkt fællesskab i gruppen, og børnene rummer 
efterhånden hinanden på godt og ondt. De udvikler megen omsorg og omtanke for 
hinanden – og tør tage de store konflikter med hinanden. Frugtgruppen er ”reden” i 
vores ellers åbne struktur. 
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Bestyrelsens arbejde 
En gang årligt afholder forældrekredsen i Ellesletten forældremøde med valg til 
bestyrelsen. Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På det første 
bestyrelsesmøde efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand og suppleanter. Møderne er åbne for alle, hvis man tilmelder sig 
forinden, og i det omfang der ikke er personfølsomme sager på dagsordenen. I 
møderne deltager daglig leder og en medarbejder repræsentant. Der holdes 4-6 
møder årligt. Bestyrelsen for Ruderen består af de til enhver tid siddende formænd i 
de enkelte huse. Efter det årlige valg til forældrebestyrelsen i de enkelte huse 
konstituerer Ruderens bestyrelse sig og vælger en formand blandt husenes 
formænd. I bestyrelsen deltager desuden institutionstillidsrepræsentanten og den 
daglige leder, i hvis hus det aktuelle bestyrelsesmøde holdes. Møderne holdes på 
skift i husene. Andre kan deltage efter behov.  
 
 
Bestyrelsens arbejdsdage 
Bestyrelsen er ansvarlig for afholdelsen af det årlige forældremøde med valg til 
bestyrelsen samt aflæggelse af årsberetning, ligesom den har påtaget sig hvert år at 
afholde to arbejdsdage.  Én om foråret og én om efteråret. Her hjælper forældrene 
med at holde ude-arealerne velfungerende og i orden. Holde træer og buske og 
eventuelt lave ny-indretninger med fliser, legehuler eller lignede. Nogle gange skal 
der ryddes ekstraordinært op og gøres rent i rummene indenfor. Når man er mange 
nok, kan der nås rigtigt meget. Arbejdsdagene er for alle og det er en rigtig hyggelig 
da for børn og voksne. I løbet af dagen sørger en forældre eller personale for frokost, 
efterhånden er hotdog blevet en tradition. 
 
At være forældre i Ellesletten 
At være forældre i Ellesletten indebærer, at man er en del af en kultur, som man skal 
kunne trives med. Ellers vil barnet ikke trives. Det er derfor vigtigt, at man både 
besøger børnehaven, mærker sig stemningen, samværsformen og de fysiske 
rammer samt får en samtale med én af pædagogerne, inden man siger ja til at få 
indskrevet sit barn i Ellesletten. Personalet forventer et åbent og oprigtigt samarbejde 
med forældrene om både barnet og kulturen. Og bestyrelse og personale sætter stor 
pris på, at forældrene bidrager aktivt til at få hverdagen for barnet, til at fungere bedst 
muligt og efter de udmeldte retningslinjer. Børnehaven sætter stor pris på 
forældrenes eller andre familiemedlemmers tilstedeværelse i det daglige og ved 
særlige begivenheder. Der er rart med hjælp fra forældre eller bedsteforældre til 
særlige arrangementer eller på ture ud af huset. Det er med til at gøre børnehaven 
mindre institutionel, og det er altid godt med en ekstra hjælpende hånd. 
 
Forældremøder 
Personalet lægger mest vægt på den gode, daglige kontakt med forældrene. På den 
lille hyggelige, eller måske mere alvorlige, snak morgen eller eftermiddag. Det er 
vores hensigt at være tilgængelig for forældrene på disse tidspunkter og sikrer os, at 
hvert forældrepar har god kontakt til mindst én pædagog. Denne dagligdags snak 
skulle gerne hvile på det billede af barnet, som personale og forældre har givet 
hinanden ved den samtale, som finder sted ca. 3 måneder efter barnet er startet i 
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Ellesletten samt de årlige samtaler baseret på dialogmodulet ”Hjernen og Hjertet”. 
Hvis vi eller forældre ser et behov, så afholdes samtaler løbende.  
 
For nye forældre i Ellesletten afholdes hver efterår et ”introduktionsmøde til 
Elleslettekulturen”. Her fortæller personalet om vores værdigrundlag og 
menneskesyn, og om måden, det viser sig på i den daglige praksis. Denne viden 
danner baggrund for dialogen mellem forældre og personale de følgende år.  
De øvrige faste forældremøder holdes som ”frugtgruppeforældremøder” hvert efterår, 
hvor alle forældre fra en frugtgruppe mødes og snakker om de særlige behov og 
emner, der rører sig netop for deres aldersgruppe. Forældrene fra samme 
frugtgruppe udvikler ofte et stærkt tilhørsforhold til hinanden gennem årene. 
 Herudover kan der afholdes tema-aftener med temaer valgt af forældre eller 
personalet. 
 
 
Dagens gang 
Vi ønsker at give børnene en god dagligdag, hvor de som udgangspunkt selv kan 
vælge deres lege, kammerater og sted. Hvor der i høj grad er rum for det enkelte 
barns lyst, initiativer, forestillinger og behov. Og hvor denne individualitet og 
spontanitet er forankret i et fællesskab med faste og genkendelige rytmer og rutiner, 
som bidrager til den tidligere beskrevne tryghed og frihed. Vi har derfor indrettet 
vores hus med mange små rum, hvor fordybende lege kan finde sted. 
 
Børnene lærer først og fremmest ved at gøre. Derfor inddrager vi gerne børnene i 
praktiske gøremål, ligesom de selv ofte beder om at være med eller tilbyder at hjælpe 
med vasketøj, opvask, fejning, frugtskæring osv. Det giver både gode 
arbejdsfællesskaber børn og voksne imellem og det giver børnene praktiske 
færdigheder.  
 
Vores uderum er os lige så vigtigt som inderummet. Legepladsen kan derfor som 
regel også bruges fra 8.00 til 17.00. 
 
Vi har to samlingsstunder på dagen, hvor vi vil børnene noget som gruppe. Vi holder 
Rundkreds  kl. 9.00 for alle fremmødte voksne og børn (og også gerne familie)  og 
frugten i aldersgrupperne kl. 14.45 til 15.15. Her skabes hver dag et fællesskab med 
et fælles fokus, afpasset efter gruppen, der samles, og her ønsker vi at give børnene 
fastheden, det stramme, det rituelle, det enkle og den gode tid.  
 
Rundkredsen er der, for at vi kan få øje på hinanden, alle Os fra Ellesletten, for at vi 
kan opleve noget sammen, synge og lege sammen, grine og undres. For at vi kan få 
lov til at være centrum for andres opmærksomhed, eller for at få lov til at læne sig 
tilbage og bare være med og så lade de voksne tage over og styre lidt. Her kan vi 
”Gå over sø og land”, eller lege ”Ti små børn i en stor seng”, være ”Juliane i Norge”, 
”De tre Bukke-Bruse” eller danse om den smukke ”Tornerose”, danse Tossedans 
eller Buggi-Vuggi eller noget helt andet. Vi. Synger årstidens sange, og leger 
højtidernes lege. Pædagogen, der har ansvaret for rundkredsen, har forberedt sig og 
sammensat en historie af sange, sanglege, danse, fingerlege, fagtesange og/eller 
små dramatiseringer, som opfylder ”det”, som pædagogen vil formidle til børnene.  
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Når børnenes navne er "råbt op", tænder et barn det levende lys og når rundkredsen 
er slut, puster barnet lyset ud igen og vælger, hvem der må gå ud. 
 
Frugtstunden 
Er intim og intens. Her er børnene aldersopdelt og 1-2 voksne er sammen med 
gruppen. Her er plads til fordybelse, et tættere samvær, en større grad af kendskab til 
hinanden, flere umiddelbart fælles berøringsflader. Her har vi en større nærhed 
sammen om noget, der berører netop denne gruppe. Indholdet afhænger af alderen, 
de mindste får korte fortællinger, rim, remser og sange, de største rigtige eventyr og 
kapitelbøger. Fælles er det tændte stearinlys, roen, snakken og gruppefællesskabet. 
Frugtstunden indeholder altid en tid til stilhed, her øver vi os på fordybelse, at lytte til 
en historie uden at kommentere alt det spændende (det gør vi alle andre tider). Vi 
øver også tal, bogstaver, farver, efternavne, adresser eller hvad der nu optager 
børnene lige nu. 
 
Stearinlyset 
Vi tænder lys til vore samlinger. Lyset symboliserer fælles fokus og fælleskabet. Når 
der er helt stille, tænder et barn lyset, alle børn retter opmærksomhed mod lyset og 
ved, at nu opstår magien i fælleskabet. Øjeblikket er særligt og vi skatter det højt. 
Roen varer ofte kortvarigt for børnene har meget på hjertet og vi skal synge og 
måske danse eller dramatisere et eventyr. 
 
Vi har et spisekøkken "Husets Hjerte", som er i brug fra 7.00 til 17.00. Når 
børnehavebørnene er sultne i løbet af dagen, tager de deres mad i køleskabet og 
sætter sig og spiser. Nogle starter dagen med spegepølsemaden eller 
fiskefrikadellerne allerede lige når mor eller far har sagt farvel. En madmor/far sørger 
for at de får noget at drikke, og for at de får pakket det ned igen, som de ikke spiser 
og tjekker at alle får spist noget i løbet af dagen. Nogle børn skal huskes på at spise, 
andre spiser flere gange i løbet af dagen, når deres venner tager madkassen frem. 
Ofte samler børnene sig spontant i mindre grupper for at spise deres mad sammen 
og stemningen ved de små borde i køkkenet kan af og til minde lidt om en 
julefrokoststemning, men der er også mulighed for at sidde stille med madkassen og 
se verden lidt an. 
 
Lillegruppens børn vokser langsomt ind denne kultur og nyder at se ”de store” an. 
Frem til januar samles lillegruppen i deres frugtrum og spiser frokost, herefter samles 
de i køkkenet og efterhånden som de er klar, så styrer de selv, hvornår (og hvor ofte) 
de spiser. Vuggestuebørnene har madordning, det gælder også de børn, der er 
blevet lillegruppe. Bitterne spiser sammen på Bittestuen ved 11-tiden og holder frugt 
samtidig med resten af huser 14.45-15.15. Der er almindelig bordskik om 
eftermiddagen i frugtstunden, hvor også madkasserne tages med. Her deles ud af 
den frugt, børnene har haft med til den fælles frugtkurv.  
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Fødselsdag 
Alle børn og voksne fejrer deres fødselsdag i rundkredsen, med alle Elleslettens børn 
og voksne. Udenfor hejses det store flag og i rundkredsens landskab sættes 
fødselsdagslysene, pyntet med årstidens grønt og blomster. Vi synger 
fødselsdagssang, råber hurra og giver svingtur og børnene deler noget ud til HELE 
huset. Børnene ser frem til deres fødselsdagsrundkreds og selv de små bitter kender 
rutinen og skubber stolt fadet rundt til alle børnene i rundkredsen. Når det bliver dit 
barns tur, så bed gerne om vores fødselsdagsskriv. Mange deler boller ud, ½ til hver 
barn og voksen, nogle deler frugt eller rosiner ud, det vælger familien selv. 
De fleste familier inviterer deres børns frugtgruppe til frokost på fødselsdagen. Vi går 
dog aldrig hjem til fødselsdag med bitterne, og ønsker man at invitere lillegruppen 
hjem, så skal det aftales med pædagogen om det passer med gruppen. 
Mellemgruppe- og Storegruppebørn elsker at vise deres værelse frem til deres 
venner.  
 
Årets gang 
Vi har over årene sammensat en årscirkel af de mange idéer, som personalet i tidens 
løb har brændt for af enten årstids- eller højtidskarakter samt temaer af forskellig 
slags. Den favner bl.a. det stille og indadvendte i adventsspiralen, det udadvendte og 
sportslige i Elleslettens Olympiske Lege, naturens gang i skovugerne, madens 
oprindelse i høstugerne og det historiske i storegruppens lange fordybelse i det 
forhistoriske Trørød/Vedbæk. Og meget mere. Årscirkelen løber fra september-
august og datoerne bliver sat for hele året. 
 
Høstuger og høstfest 
Når alle vender tilbage fra sommerferien, er kornet modent, og frugtgrupperne tager 
på skift ud i lokalområdet og høster korn med dolk og saks (med landmandens 
tilladelse) og negene hænges til tørre under halvtagene. Vi tager på Frilandsmuseet i 
frugtgrupperne og ser på marker, møllen, dyrene og vi undersøger deres 
grøntsagsbed helt tæt på. Vi graver kartofler op og høster æbler i personalets, børn 
og bedsteforældres haver, det er en vidunderlig konkret, letforståelig og sanselig 
fælles oplevelse af fra jord til bord. 
 
I slutningen af august tærsker vi negene, kornet males på små møller og vi bager 
brød. Alle børn kærner smør af fløde, vi laver marmelade og sylter rødbeder og asier. 
På vores legeplads høster vi blommer og æbler og mange børn bringer bær og frugt 
fra deres haver, så vi kan lave marmelade, grød og ikke mindst litervis af æblemost til 
vores høstfest. Børnene kommer med blomster og grene hjemmefra og en voksen 
binder årets smukke høstkrans. 
 
Til selve høstfesten i september møder alle voksne i gammeldags bondetøj og 
børnene opfordres til at gøre ligeså og til at medbringe noget frugt, grønt eller kød til 
det fælles høstbord. Det hele anrettes indbydende på bordene og er en stærk 
sansemæssig oplevelse. Inden frokosten spiller to voksne "bordteater" i et stort 
anlagt landskab på gulvet og med høstens frugt og grønt som personer i en 
eventyragtig fortælling. Festen slutter af med dans på fliserne, gerne ledsaget af 
forældre/bedsteforældre på violin/harmonika de år, vi er så heldige at have sådan 
nogle. 
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Thea-dag 
For snart mange år siden skrev en af Elleslettens daværende pædagoger (Susanne 
Viby) en børnebog om mejeridatteren Theas oplevelser i Trørød omkring 1920. Da 
det er vores lokalområde vil vi gerne give børnene denne historiske dimension med. 
Som regel læser vi den først, når børnene er i storegruppen. Vi læser den gerne ude 
i området, dér, hvor det enkelte kapitel foregår. Vi laver også ting, som Thea gjorde: 
vasker tøj på vaskebræt, spiller kugler og hinker, bager pandekager og rister æbler. 
Vi laver et lille bordteater med figurerne og med det kan først de voksne, senere 
børnene kan spille historier. Vi tager på Frilandsmuseet og ser på huse og interiør fra 
for 100 år siden og hvis det er muligt, så laver vi en udstilling i børnehaven af 
genstande fra den tid fra børnenes familier. 
 
Julemåneden 
Vi indleder julemåneden med den mest meditative af alle vores særlige begivenheder 
”adventsspiralen”. De store børn klipper gran og laver en stor spiral på gulvet i 
rundkredsrummet og en voksen smykker en stor stub med mos m.m. og sætter et 
alterlys i midten. Højtideligt får hvert barn et lille lys i hånden af de store, og sætter 
sig stilfærdigt i kredsen uden om spiralen. Én og én, eller en voksen med en lille, går 
man roligt ind til spiralens midte og tænder sit lille lys ved det store. Når man kommer 
ud igen sætter man sit lys i kanten. Imens synges julens mange salmer, stemningen 
er andagtsfuld. Når alle lys er tændt, sidder vi stille en stund og tænker på julens 
budskab om fred og at passe godt på hinanden. Så puster man sit lys ud og går ud af 
rummet igen.  
 
I den følgende tid er der frit slag for klip af julepynt og metervis af spraglede 
guirlander. Hver dag er der et klippebord i gang. Børnene at lave en (hemmelig) gave 
til mor og far. Der bliver lagt stor koncentration og kærlighed i gaven og det tager 
lang tid at pakke ind og skrive kort, ja det er vist det, børnene synes er sjovest.  
En dag i løbet af december går vi i Gl. Holte Kirke. Klokkerne ringer så smukt for os, 
når vi kommer, og indenfor byder præsten og kirkens øvrige personale os 
velkommen. Præsten fortæller så dejligt om Jesu fødsel ud fra de smukke 
billedtæpper på væggen og læser efterfølgende juleevangeliet. Vi synger sammen 
med orglet de tre julesalmer, som vi også synger i børnehaven. Efter højtideligheden 
i kirkerummet danser vi om det store pyntede juletræ og kirken byder på saft og 
pebernødder.   
 
Én af de sidste dage inden jul holder vi risengrødsfest, og det er tit sket, at 
julemanden har sendt en af sine hjælpere ned med lidt chokolade til os. 
 
Julerundkredsen 
Rundkredsen er fælles for hele huset, dog holder de yngste bitter nogle gange deres 
egen rundkreds. Storegruppe børnene skiftes til at tænde kalenderlyset. Vi fortæller 
julens historie, om det lille Jesus barn, om englene og vi synger julens salmer. Vi 
synger og leger ”På loftet sidder nissen” og ”Rudolf med den røde tud”. Rundkredsen 
slutter med dukketeatret ”Heidi, Henry og drillenissen” Hvert år må personalet vaske 
og stryge Heidis stribede gardiner og hænge dem pænt op, inden hun kommer d. 1. 
december med sin gamle og godmodige hund, Henry. Hun er ikke meget større end 
en hånd, men hun har en stærk udstråling. Desværre tror hun ikke på nisser, og det 
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betyder, at hun har det meget svært. For når ikke Drillenissen får sin grød, ja så 
driller han. Og det ødelægger mange af Heidis julegøremål. Stakkels Henry får dog 
skylden, for Drillenissen involverer altid ham og forsvinder selv. 
 
Fastelavn 
Op til fastelavn klipper vi forskelligt fastelavnspynt og masker og pynter vores hus. I 
rundkredsene synger vi fastelavnssange og viser børnene, hvordan man rasler og 
riser sin far og mor op for en bolle. 
 
Påske 
Når vintergækkerne står flot, laver mellemgruppen hemmelige breve. Hvert barn 
klipper omhyggeligt et fint mønster i papir, tæller bogstaverne i sit navn og skriver lige 
så mange prikker på papiret. Vintergækken udvælges og lægges ved. Så bliver det 
puttet i en konvolut og konvolutten i postkassen og måske ........... kan man være 
heldig at få et påskeæg!  
 
I Rundkredsen synger vi påske sange og leger vi sanglegen om påskehønen, i 
dagene op til påskeferien laver vi påskepynt som børnene kan få med hjem og pynte 
til påske, vi maler og triller æg og sidste dag inden ferien holder en rigtig 
påskefrokost med alt hvad hjertet begærer, der er både fisk, noget lunt, pålæg, ost & 
frugt. Vi plejer at være så heldige at påskeharen kommer forbi og så må alle børn ud 
og søge. Det starter med smukt dækkede borde og velopdragne børn og ender i tant 
og fjas. Fuldstændig som i de voksnes verden…… 
 
Lokalhistorisk forløb 
Hvert år fordyber storegruppen sig i 6 uger i en forhistorisk periode, som har sat sig 
spor i vores lokalområde. Enten i stenalderjægernes liv ved Vedbækfjorden for ca. 
7000 år siden eller i bronzealderbondens liv på de højere liggende jorde for ca. 3000 
år siden. Her arbejder børnene koncentreret med alle sanser og på mange måder 
med sider af livet dengang for længe, længe, længe siden. Vi voksne rydder 
rundkredsrummet for nutidslegetøj, og indretter med alle de rekvisitter, vi efterhånden 
har samlet sammen af skind, redskaber, bøger, plakater o.l. samt naturmaterialer. 
De store er nu på et niveau, hvor de kan begynde at begribe abstraktionen 
"dengang", og vi laver sammen et flot landskab af papmaché og naturmaterialer som 
bordteater, og heri spiller vi voksne små dramatiseringer af dagliglivet med små 
håndlavede figurer. Uden at de ved af det, optager børnene denne viden og spiller 
(leger) selv små dagliglivshændelser. Børnene laver også forskellige håndværk, 
afhængige af perioden. Men de lærer altid at slå flint. Og de skærer og syr 
skindpunge, skræller frugt og grønt, laver mad på bål. De laver spæklamper og 
brummer. 
 
Vi går på museer, er i skolestuer, tegner, skriver dagbog, løser opgaver og fortæller. 
Vi slutter altid af med et stort anlagt drama om en hændelse i den tids liv, skrevet til 
netop den gruppe børn. Børnene øver intenst i 7 dage og spiller det for resten af 
børnehaven og alle familier og indbyder efterfølgende til Åben Boplads, hvor alle kan 
snitte med flint og lave æbler på bål mm og det er efterhånden blevet et stort 
tilløbsstykke for næsten alle Elleslettefamilier. I løbet af denne periode oplever 
næsten alle børnene at skule overskride nogle grænser både udholdenhedsmæssigt 
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og indholdsmæssigt. Så når vi runder denne særlige tid af sammen, så mærker både 
de voksne og børnene selv, at de er modnet meget og deres rygge er meget ranke 
og smilene store :-) 
 
Banse-dukke fest 
Mens de store arbejder med det forhistoriske liv, inviterer mellemgruppen til Bamse-
Dukke fest. Alle børnene laver fine invitationer til deres bedste bamse eller dukke, de 
køber ind og bager bitte-små boller og laver lagkager og til festen møder de op i fint 
tøj og har bamserne og dukkerne med til bords, hvor de nyder maden af fine, små te-
stel. Bagefter vasker mellemgruppen det hele pænt op og pakker det lille stel ned i 
kufferterne, så det er klar til næste år 
 
 OL 
Vi har afholdt Olympiske Sommerlege i Ellesletten siden 1987. 
Her er flot disciplin, hold-ånd, vild (sjov) konkurrence og næsten ustyrlige 
holdledere(De voksne). I tre dage dyster de 4 aldersblandede hold: RØD, GUL, 
GRØN og BLÅ i alle mulige former for stafet om formiddagene. Om eftermiddagene 
er der individuelle konkurrencer i løb og kast. Sidste eftermiddag er der under stort 
familieopbud maraton-løb rundt om Elleparkens småsøer. Under Ol er de voksne 
ikke altid ”pæne”, de hepper kun på deres eget hold og der er slagsange som ”De blå 
kan tæske alle mand”, alt sammen med humor og til stor morskab for børnene og 
heldigvis sørger den (u)retfærdige dommer, at alle holde vinder mindst en disciplin 
hver dag. Fjerde dag uddeles diplomer og guldmedaljer under meget højtidelige 
former, idet hvert af børnene har givet deres bedste til holdet og måske overskredet 
nogle grænser undervejs. Gamle Elleslettebørn mindes OL med stor entusiasme. 
 
Skovuger 
Vi vil gerne give børnene en fornemmelse af den danske skov på alle årstider, og 
forsøger derfor at sørge for, at alle frugtgrupper kommer en uge i skoven sommer, 
efterår, vinter og forår. For bitterne vedkommende er det enkelte dage ad gangen 
over hele året. I løbet af ugen udforskes skoven, vi leger, går langt, tænder bål, 
bestiger ”bjerge”, alt efter hvad der passer til den enkelte gruppes interesser. Af og til 
tager vi i stedet til stranden, naturlegepladsen ved Mariehøj i Eventyrskoven eller til 
Holtekollen og løber hele vejen op af bakken og rutcher på numsen ned igen. 
 
Overnatninger 
Det er vidunderligt at blive i børnehaven, efter at de andre børn er gået hjem. At 
pakke sin dyne og rede seng ved siden af sin bedste ven. At spise spaghetti med 
kødsovs eller pizza eller burger og pandekager eller is. At løbe rundt i nattøj ude eller 
inde og lyse med lommelygter. At ligge i klump om natten og stå op til et hyggeligt 
morgenbord med sine bedste venner. Så derfor overnatter vi i børnehaven 3 gange 
med hver frugtgruppe. Første gang i midten af mellemgruppetiden. Den allersidste 
overnatning finder sted efter at børnene er startet mini-SFO. Det er så dejligt for os 
alle lige at mødes igen og afskeden bliver derved ikke så brat.  
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Ture 
Vi har ikke faste turdage, men vi tager afsted på ture, hvis der er noget som 
pædagogen gerne vil vise sin gruppe. Børnene elsker at køre med bus og tog og 
nogen gange går turen til biblioteket, hvor turen frem og tilbage er en vigtig del af 
turen. Vi tager i teater, biograf, på andre legepladser, på kælketur, på stranden, til 
fødselsdag og meget andet. 
 
Elleslettefester 
Vi elsker at feste sammen, både de fester, som vi holder i Børnehavetiden kun for 
børn og personale, men også dem hvor alle Elleslette familierne samles. Vi har 3 
store fester, de fordeler sig over året.  
 
Vi starter det nye børnehaveår med vores ”Efterårskomsammen”. Den holdes en 
hverdagsaften i september/oktober, og her vil personalets give alle forældre en lille 
smag på, hvad frugtstunden for deres barns frugtgruppe handler om. De store 
søskende får deres egen historie omkring bålet. Forældrene medbringer en ret til den 
fælles buffet og de indretter selv spisepladser inde og ude. Vi laver et stort bål til 
bålpandekager og snobrød. Nogle kalder denne aften for lommelygtefesten, fordi det 
er herligt at løbe rundt i tusmørket med lommelygter.  
 
Lanternefesten ligger en tidlig morgen. Alle familier mødes i mørket på legepladsen 
kl. 07.00 med tændte lanterner og går sammen rundt på legepladsen og synger 
lanternesangene. Bagefter er der morgenmad for alle ca. 150 mennesker indendørs. 
I skæret af de mange levende lys nydes de lune boller og luciabrød, som børnene 
har bagt dagene inden. Festen opløses langsomt i takt med at de store børn skal i 
skole og forældrene på arbejde. Lanternerne er klippet i karton med små vinduer i 
lygtepapir. Det er et stort arbejde, det tager hvert barn omkring en time at lave deres 
lanterne, og det kræver en del voksenhjælp. Men det er noget alle gamle børn ser 
frem til med iver at skulle lave. 
 
Den sidste fredag i maj (hvis det passer i forhold til helligdagene) holder vi vores 
sommerfest. Sommerfesterne er tema baseret og er forskellige hvert år. De seneste 
år har temaerne været Ol, cykel, Krible Krable, fælles for temaerne er, at det er noget 
vi arbejder med i tiden op til sommerfesten. 
 
 
Sådan taget vi imod nye børn 
Når et nyt barn starter i Ellesletten, så bruger personalet først meget tid sammen 
med forældrene. For at lære dem at kende og for at de kan lære os at kende. 
Personalet fortæller om børnehaven og forældrene fortæller om deres barn og deres 
værdier. Hvis et søskendebarn starter hos Bitterne, bliver det altid budt velkommen i 
den store rundkreds, ellers sker det nogle gange i Bitternes rundkreds. I de 
efterfølgende dage/uger bruger vi meget tid sammen med barnet, indtil det trygt og 
frit deltager aktivt i dagligdagen. Det samme gælder for nye børn, der starter i de 
ældre grupper. Tilvænningen tilpasses individuelt til hvert enkelt barns behov og 
varierer derfor meget. 
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Barnets mappe 
Hvert barn har sin egen mappe, som personalet sætter tegninger og fotos i. De 
voksne i børnehaven forsøger som regel at skrive et par linjer til sjove eller specielle 
situationer, som de har været heldige at fange børnene i med kamera. Der er også 
billeder fra ture, særlige frugtgruppebegivenheder eller postkort fra ferier med 
familien. Mappen får de med sig, når de holder op i børnehaven, og det forlyder at 
være en skattet genstand, som børnene jævnligt tager frem. 
 
Sådan tager vi afsked 
Når man har været sammen i 4-5 år, er man kommet til at have stor betydning for 
hinanden. Det er derfor en højtidelig dag, den dag, vi skal tage afsked med hinanden. 
Sværest er det for personale og forældre, når det er sidste barn i en familie, der skal 
starte skole - for da er det en afsked med en hel familie. Den dag barnet holder 
afslutning i Ellesletten, afholdes en helt speciel afskedsrundkreds. Personalet har 
lavet et særligt landskab, som giver et billede af det, barnet har holdt mest af at lege. 
Den voksne, som har været tættest på barnet gennem årene, har gjort barnets 
mappe færdig og skrevet et brev til barnet om dets liv i Ellesletten. Desuden skriver 
barnets frugtgruppevoksne en fortælling om den samlede frugtgruppes oplevelser. 
Barnet får overrakt sin mappe med tegninger og billeder, og deler et eller andet ud i 
rundkredsen. Mor, far, bedsteforældre og større søskende deltager som regel på 
denne dag. Dette gælder alle børn, uanset hvornår de forlader Ellesletten. De sidste 
mange år har frugtgruppeforældregruppen holdt en fælles aften, en afslutningsfest i 
børnehaven for familierne i frugtgruppen og også inviteret de nærmeste personaler 
med.  
 
 
 
 

Hvis du vil vide mere så spørg Os     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Revideret April 2018 


