Idrætsbørnehaven
Ambolten 6B, 6000 Kolding
Er en selvstændig børnehavegruppe under Daginstitution Tved.

Lidt Historie:
Synet på børnenes kropslige kompetencer har ændret sig gennem tiden, og der er
i dag mere fokus på, at de bruger deres krop. Primært er der kommet mere fokus
på dette, da der findes en udbredt mening om, at børn ikke bruger deres krop nok
og at inaktivitet kan føre til svagere udholdenhed, overvægt, mindske
koncentrationsevne og indlæring m. m.
Idrætsbørnehaven var den første Idrætsbørnehave i Danmark med officiel åbning
i 2000 og var derfor på forkant med tendensen i samfundet. Det er lykkedes via
ildsjæle, gejst og engagement at skabe en idrætsbørnehave med et engageret
personale og et stadig fokus på idræt og bevægelse. Vi er en børnehave der altid
er i bevægelse og åben for at udfordre og prøve nye tiltag.
Hvem er vi?
Idrætsbørnehaven er et kommunalt dagpasningstilbud, hvor det gennemgående
tema er idræt og bevægelse. Idrætsbørnehaven hører organisatorisk under
Daginstitution Tved, Gl. Tved 23b, 6000 Kolding, Telefon 29 16 16 11.
Musikbørnehaven ”Rytmehuset”, Riis Toft 10A er også en del af ”treenigheden”
Når du vælger en plads i Idrætsbørnehaven til dit barn, vælger du et tilbud, hvor
der lægges vægt på oplevelse gennem kroppen.
Man skal samtidig være bevidst om, at man vælger en børnehave, hvor idrætten
prioriteres højt i forhold til andre aktiviteter.
Normering:

Personale:

22 børnehavepladser for børn i alderen 3-6 år med selvstændig venteliste. Ved
tildeling af plads tages der hensyn til kønsfordeling.
Ønsker du plads i Idrætsgruppen, skal dette skrives på ansøgningsskemaet til
pladsanvisningen.
3 faste medarbejdere (afdelingsleder, pædagog og pædagogmedhjælper) samt en
pædagogstuderende eller en pædagogmedhjælper og en buschauffør der står for

al kørsel for ”Idræt på tværs” samt hjælper til i børnehaven. Der er fokus på
personale med relationer til og rødder i det frivillige foreningsliv.
Åbningstider:
Idrætsbørnehaven ligger på Ambolten 6 B lige ved siden af Kolding Hallen.



Mandag – torsdag kl. 630 – 1645
Fredag
kl. 630 – 1600

Ferietid:
I skolernes ferie lukker Idrætsbørnehaven og børnene passes i Daginstitution
Tved. Her er der mulighed for at være sammen med de andre børn fra
Musikbørnehaven og Daginstitutionen Tved som børnene kender fra vores FFF
dage (fælles festlig fredag, der afholdes hver måned).
De fysiske rammer:
Idrætsbørnehaven har sit eget hus med køkken og legerum og med et stort
udendørs legeområde. Huset ligger 20 meter fra Kolding Hallen, hvor vi har
idrætsredskaber, der er med til, at vi kan lave en spændende og udfordrende
idrætsdag for dit barn.
Idrætsbørnehaven har Brændkjærskolens svømmebad til rådighed 2 timer
1x/ugtl. Heri deltager alle børn.
Vi har en lækker Idrætsbus:
Idrætsbørnehaven har sin egen 50 personers
bus, som hovedsagligt kører for børnehaverne
i Idræt på Tværs, men også står til rådighed for Idrætsbørnehaven. Bussen er et
vigtigt element i vores fælles festlige fredage med Musikbørnehaven og
Daginstitution Tved.
Aktiviteter – samvær:
I Idrætsbørnehaven lægger vi vægt på alle former for idræt og bevægelse, der
tager sit udgangspunkt i grundmotorikken samt oplevelser gennem kroppen, så
barnets koordination, kondition, muskelstyrke, udholdenhed, bevægelighed,
selvtillid/selvværd styrkes.
Der lægges ligeledes vægt på, at børnene bliver inspireret af idrætten og miljøet
i Idrætsbørnehaven, samt inddrager inspirationerne i deres mere frie lege.
Samtidig er idrætten også et godt forum for udvikling af sprog, sanser,
kreativitet og hvor barnet lærer at samarbejde og løse konflikter. Idrætten er
med til at sikre, at børnene får tilegnet sig de kompetencer, der er nødvendige
for at kunne mestre livets mange udfordringer, - deriblandt de sociale
kompetencer, da der i idrætsforløb ofte opstår en ”holdånd” dvs. en følelse af, at
være en del af et hold/fællesskab på tværs af alder, køn og niveau.

I Idrætsbørnehaven prioriterer vi også at være meget ude. Vi leger i naturen,
føler, lytter, dufter, mærker og det er selvom det regner, sner eller solen
skinner. Naturen er også et fantastisk sted at løbe, spille, kravle, klatre ... og
dermed opleve naturens muligheder og variationer på egen krop – modsat hallen
som har sine begrænsninger med sit plane gulv osv.
Vi har en fantastisk legeplads, som både udfordrer kropsligt, men også skaber
mulighed for at undersøge naturen og jordens mange ”liv”.
Men kom selv og se det – det fortæller mere 

Forventninger til forældrene:








Engagerede forældre, som står bag børnene i de
forskellige idrætsaktiviteter.
At børnene medbringer tøj til bevægelighed - også
til udendørs aktiviteter. Altid påklædning man kan bevæge sig frit i - Ikke sådan 
Tøj der passer til årstiden.
At børnene har en lille rygsæk med, der hver dag er pakket med sportstøj,
drikkedunk og sko. (helst med spænde foran så den ikke glider ned)
At der bakkes op omkring Idrætbørnehavens tilbud og aktiviteter for familien.
At forældrene er aktive og interesserede i børnenes idræt.
At der bakkes op omkring Idrætsbørnehavens frugtordning, som sikrer sunde og
nærende mellemmåltider med frisk frugt, lunt grovbrød og økologisk mælk til
middagsmaden.

Derudover ønsker vi at I som forældre har lyst til at indføre børnene i foreningslivet før, og
især efter børnehavetiden – evt. som frivillig leder.
Idræt på tværs:
Idrætsbørnehaven er omdrejningspunkt for Børneidræt på Tværs, som er et
idrætsfællesskab for børnehaver, hvor der deltager mellem 14 faste børnehaver,
som kommer og dyrker idræt i Kolding Hallerne 1 – 2 gange i ugen.
Børnehavernes voksne har mange forskellige forudsætninger for at være med,
men generelt kan siges, at alle tror på idéen. Vi brænder for bevægelse og idræt
og deltager i fælles aktiviteter og kurser.
Hver institution har en primær og en sekundær idrætsansvarlig, og hver
institution har deres egen målsætning for Børneidræt på tværs, som de arbejder
ud fra.
Vil du vide mere om Idrætsbørnehaven kan du kontakte:
Idrætsbørnehaven
Afdelingsleder Per Terkelsen
Ambolten 6.B
Mobil: 21 24 91 20
E-Mail: pete@kolding.dk

