


Opstart i Tryllefløjten 
Vi ved det kan svære svært at aflevere sit barn i 

institution, især de første par dage barnet skal være 
alene. Oftest er det dog sværest for forældrene. 

Derfor opfordrer vi til: 

• Træk ikke afleveringerne ud

• Gå i dialog med personalet

• Vi sender gerne billeder/film i de første par dage.



De voksne du kan møde i Tryllefløjten

Vi er alle primær voksne 
Vi lægger stor vægt på alle voksne har kendskab til alle børn i Tryllefløjten. 
Derfor er alle voksne primær voksne. (se mere info på vores hjemmeside).  



Huskeliste ved opstart

• Et foto af dig selv, til din garderobeplads
• En lille billederamme med plexiglas med foto af dig og 

din familie.
• En mappe i A4størrelse med 4 ringe.
• En sovepose til Siesta
• Bleer (hvis dette bruges)
• En lille kuffert til ferierne (ca 18x25x8 cm)

Hver dag
• Madkasse med navn (minus mandag, hvor vi selv laver 

mad)
• Drikkedunk med navn
• Skiftetøj 
• Overtøj, sko, støvler til alt slags vejr.



Siesta

Vi holder Siesta hver dag fra ca. 12.15 – 13.00 
Her skal børnene lære at koble af og finde ro. Børnene 

må gerne falde i søvn. 
Hvis børnene falder i søvn, vækker vi dem kl. 13.30 

hvis de skal vækkes ellers lade vi dem sove til de 
vågner. 

Se mere om vores Siesta politik på vores hjemmeside.

Hverdagens struktur
• Kl. 09.00 Fælles frugt 
• Kl. 11.15 Madpakker 
• Kl. 12.15 Siesta 
• Kl. 14.00 Eftermiddagsmad 

OBS! Mandag er maddag, så minus madpakke!



Sang og musik

Vi er certificeret ”SangGlad” institution. Et 3-årigt 
sangprojekt under Sangens Hus med fast 

konsulent tilknyttet. (Startet efteråret 2018). 

• Musik til Svend (Kommunalt tilbud i 
samarbejde med musikskolen) 

• Fredagsmusik (Musiklærer fra skolen kommer 
og synger og spiller) 

• Ugens sang (vi synger hver dag inden frugt) 



Følg med i vores hverdag

Facebook 
Tryllefløjten har sin egen lukkede Facebook profil 
(Tryllefløjten) Hvor vi ligger billeder op fra vores 
hverdag og oplevelser.

Du kan søge medlemskab til denne. 
(gælder kun for forældre og bedsteforældre). 



Kontakt Os

Børnehaven Tryllefløjten 

Nyborgvej 501, 5881 Skårup 

Åbningstid: Hver dag fra 6.30-16.30 

Tlf:6223 1454 

Mail: nj@voresfriskole.dk 

www.voresfriskole.dk 

Lukkedage:  Se mere info på vores hjemmeside 


