
 

 

 

 

Åbovej 27A 

6372 Bylderup- Bov 

Børnehuset Blæksprutten er for børn i alderen 0- 6 år. 

Børnene er fordelt på tre aldersopdelte grupper: 

Rød stue for de 0- ca. 3-årige 

Grøn stue for de ca. 3- 5-årige 

Blækhuset for de ca. 5- 6-årige 

På den stue hvor barnet hører til, har barnet også garderobe, her spiser de oftest, og her har de voksne særlig fokus på det enkelte barn.  

Selvom barnet er tilknyttet en bestemt stue, må barnet gerne lege og være/ spise sammen med børn fra en af de andre stuer. Det skal blot aftales med de 

voksne. 

Blæksprutten har en meget stor legeplads med rig mulighed for fantasifulde lege. På legepladsen kan barnet lege sammen med andre børn, observere hvad de 

andre børn laver, men der er også mulighed for at lege for sig selv. På legepladsen er der mulighed for at grave både i sandkasser, men også i et jordhul (det 

sorte hul), kravle, gemme og klatre i træer. Gynger, rutsjebane og legehuse, pedaltraktorer, forskellige cykler og løbecykler er der også. Legepladsen har alt 

det grov motoriske, man kan ønske sig. Desuden kan alle sanser også blive stimuleret, fx ved at se, føle og smage på legepladsens bær og frugter, dufte til 

blomster, lytte til fuglene m.m.  
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Rød stue har deres egen lille legeplads, som kan lukkes, så de kan trække sig tilbage, hvis det store område bliver for meget. De små har deres helt egen 

dagsrytme med hensyn til spise- og sovetider.  

Blæksprutten har et tumlerum, hvor der kan leges vilde lege for dem der har brug for det. Der kan laves motorikbane, der er store madrasser, børnene kan lege 

med puder, danse, lege med togbane mv. Tumlerummet kan deles op, så det bliver to mindre rum, derved kan det få andre funktioner. Der er mange 

muligheder. 

Rød og Grøn stue har også andre små rum, hvor børnene kan lege i mindre grupper. Desuden har Rød stue et krybberum, hvor børnene sover, men der er også 

mulighed for at det enkelte barn kan sove indenfor. 

Blækhuset er et hus for sig selv, dvs. det er ikke bygget sammen med de 2 andre stuer. Blækhuset har en stor stue/ køkken, hvor alle blækhusbørn spiser, i 

løbet af dagen kan der blive spillet, klippet, klistret, lavet perleplader og meget andet. Desuden er der et dukkerum med køkken m.m. Derudover har Blækhuset 

også et mindre multirum, som til tider er forvandlet til LEGO rum, kunstrum, tumlerum osv. 

Det vil altid være den aktuelle børnegruppe, der afgør hvordan læringsmiljøet er. Nogle har brug for små rum, med et lille antal børn, for andre er tumlerummet 

godt, nogle vil i perioder gerne være i det centrale rum, hvor der kan klippes, klistres, spilles og meget andet.  

Det er de kompetente voksne, der møder det enkelte barn og støtter og ser barnets behov. 

 

 

I Blæksprutten er der meget fokus på…  

 Uderummet, dette bliver brugt så meget som muligt. Primært på den naturskønne legeplads omkring Blæksprutten, men også på gåture i nærmiljøet 

og ture med bus til fx museum, strand el.lign. 

 Sproget og sprogstimulering, der læses højt for børnene, synges, laves rim og remser, laves ”Kims lege”, hvor børnene skal sætte ord på ting. 

Blæksprutten ser det for vigtigt, at børnene gøres bekendte med mange danske sange og rim, det styrker deres sprog og giver dem en god ballast til 

senere at lære at læse. 

 Bevægelse og leg, fordi det er sjovt, sundt og styrker børnenes motoriske færdigheder og kropsbevidsthed. 

 Motorik både fin- og grov motorikken. 

 Alle grupper følger så vidt muligt husets traditioner. 
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I Blæksprutten er børnenes hverdag det vigtigste. 

”Det er i hverdagen, vi sikrer barnets udvikling, læring og trivsel. Det er for os vigtigt at arbejde med det enkelte barn og barnet i børnefællesskaberne”. 

 

Blæksprutten bestræber sig på: 

 At alle føler sig velkomne 

 At alle føler sig trygge 

 At have tillid til hinanden 

 At drage omsorg for hinanden 

 At have et godt forældresamarbejde  

 

 

 

 

 

 

 

Der er altid mulighed for at aftale et besøg i Blæksprutten 
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