Idrætsbørnehaven.

Ferietid:

Er en selvstændig børnehavegruppe under Daginstitution
Tved.

De fysiske rammer:

Normering:
22 børnehavepladser for børn i alderen 3-6 år med
selvstændig venteliste.
Ønsker du plads i Idrætsbørnehaven, skal dette ske via
pladsanvisningen.

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.
Børnene deltager også i svømning og har en fast udedag,
hvor vi udnytter de omkringliggende skove og naturområder.

Personale:
4 faste medarbejdere (afdelingsleder, pædagog
pædagogmedhjælper – en medhjælper/chauffør), evt. en i
virksomhedspraktik/løntilskud eller en vikar.

Aktiviteter – samvær:
I Idrætsbørnehaven lægger vi vægt på alle former for leg,
idræt og bevægelser, der tager sit udgangspunkt i
oplevelser gennem kroppen, så barnets koordination,
kondition, muskelstyrke, udholdenhed, bevægelighed,
selvtillid/selvværd styrkes. Samtidig er idrætten også et

Åbningstider:
Idrætsbørnehaven ligger på Ambolten 6 B, lige ved siden af
Kolding Hallen/Sydbank Arena.
•
•

I skolernes ferie lukker Idrætsbørnehaven og børnene
passes i Daginstitution Tved. I de kommunale lukkeuger
tilbydes pasning evt. i en af områdets andre børnehaver.
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godt forum for udvikling af sprog, sanser, kreativitet og
hvor barnet lærer at samarbejde og løse konflikter.
Vi prioriterer også at være meget ude, og det er selvom det
regner, sner eller vejret viser sig fra sin pæne side. Vi har
en fantastisk legeplads, som både udfordrer en 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.
Tøj der passer til årstiden.
At børnene har en lille rygsæk med, der hver dag er
pakket med sportstøj/svømmetøj, drikkedunk og sko. At der bakkes
op omkring Idræt børnehavens tilbud og aktiviteter for
familien. At der bakkes op omkring Idrætsbørnehavens
frugtordning, som sikrer sunde og nærende
mellemmåltider med frisk frugt, lun grovbrød og natur
mælk til middagsmaden
Vil du vide mere om Idrætsbørnehaven kan du kontakte:
Idrætsbørnehaven
Afdelingsleder Per Terkelsen
Ambolten 6.B
Tlf. 21 24 91 20
E-mail: pete@kolding.dk

