
Velkommen til Dalmose Daginstitution
En aldersintegreret daginstitution nær skov og natur, med 
fokus på relationer, leg og læring.
Vi er delt i aldersgrupper, 0-3 år, 3-5 år, 6 – 10 år samt klub-
tilbud - et ”Sammenhængende børneliv”.
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 Dalmose Daginstitution tilbyder et  
 aldersintegreret dagtilbud til  
 børn i alderen 0-12 år. Insti-

tutionen ligger lige i udkanten af Dal-
mose i et dejligt grønt område med 
skoven og natursporet ”Fodsporet” 
lige uden for døren. Daginstitutionen 
har til huse i det tidligere Rådhus, som 
blev ombygget til institution i 2014. 

Vi har store lyse og dejlige lokaler.  
Institutionen er indrettet således at 
de enkelte aldersgrupper er placeret i 
selvstændige grene ud fra en stor for-
delingsgang. Således er der en dejlig ro 
i bygningen selvom det sprudler af leg 
og aktivitet i de enkelte afdelinger eller 
i den store Multisal. På den måde virker 
institutionen ikke stor selvom den kan 
rumme 150 børn.
 Udenfor er der indrettet en moderne 
legeplads med sandkasser, legeredska-
ber, mooncar/cykelbane, multibane, bål-
plads samt et stort grønt areal rundt om 
institutionen, hvor børnene har rig mu-
lighed for at udfolde sig fysisk.
0 -3 års gruppens legeplads er afskær-
met  men stadig en del af legearealerne, 
så der er ro til de mindste.
 Vores junior klub har til huse i lokaler 
på Dalmose Skole hvor der er plads til 37 
klub-børn.

0-3 års gruppen (Rollingerne)
O -3 års gruppen har sin egen fløj med 
egen udgang til egen legeplads. Vi læg-
ger vægt på, at der er ro om børnene og 
deler børnene ud i mindre grupper ved 
aktiviteter og spisetid. 
 Motorik, sang og sprogudvikling er en 
naturlig fast del af hverdagen. Legeakti-
vitet foregår både ude som inde og ture 
ud af huset er også på programmet. Vi 
fokuserer på hvad det enkelte barns be-
hov er for stimulering og udvikling og 
tilrettelægger aktiviteter ud fra dette.

3 – 5 års grupperne
3 - 5 års grupperne er inddelt i 3 alders-
grupper; Æblebørn 3-4 årige, Pærebørn 
4-5 årige og Brombærbørn (Førskole-
gruppen) 5-6 årige.
Relationer, leg og læring er i fokus i 3 – 5 
års grupperne. Udover sprog og udvik-
ling af sociale kompetencer lægger vi 
stor vægt på at børnene bliver selvhjulp-
ne og selvstændige. Det gælder alt fra 
toiletbesøg, tage tøj på, skænke op i glas, 
pakke mad ud etc.
 Faste aktiviteter i de største grupper 
er cykeldage, biblioteksdage, maddage, 
leg og bevægelse i vores store multisal, 
ture ud af huset –teaterture, skovture og 
gåture.
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Førskolegruppen
Førskolegruppen er for de ældste børn 
i 3 – 5 års grupperne. Som en helt unik 
mulighed i Slagelse kommune, har vi i 
Dalmose udviklet et førskolekoncept 
som giver en super brobygning mellem 
børnehave og skolestart. 
 Det sidste år i børnehaven går børne-
ne hver tirsdag over på skolen sammen 
med to af vores pædagoger og har 0. 
klasses lærer hele formiddagen. Formå-
let med dette forløb er at gøre børnene 
klar til skolelivet. 

6 – 12 års gruppen 0. – 3. Klasse
6 – 12 års gruppen er et afbræk før og 
efter skole i en hektisk hverdag, hvor vi 
lægger vægt på at der er plads til at lege 
og hygge sig på tværs af alder og køn.  
Børnene nyder vores legearealer ude 
som inde og kan lige så godt findes inde 

med fx klippe/klistre, leg og teater som 
de kan være ude og spille stikbold på 
multibanen. I hver månedsplan fremgår 
det hvilke planlagte aktiviteter der er. 

Det kan fx være skovture, cykelture, be-
vægelse i hallen eller i Multisalen, sno-
brødsbagning ved vores bålplads og 
shelter eller lignende. 

Klubben 4.-6. Klasse
I klubben er der mulighed for diverse 
spil, aktiviteter i hallen, cykelture mm. Vi 
lægger vægt på at børnene er med til at 
komme med idéer og planlægge hvad 
der skal foregå. Børnene i 4. klasse er sta-
dig en del af 6 -12 års gruppen, men vi 
har erfaret at det er mere attraktivt for 
børnene i den alder at være i klubben 
fremfor på fritidshjemmet. 

Giv dit barn en god start på tilværelsen 
med en aktiv hverdag i Dalmose Dagin-
stitution med tryghed, omsorg og alders-
svarende udfordringer via struktur, gen-
kendelighed og nærværende voksne, 
med focus på den gode relation. 
Vi har ingen ”særlige” børn – Vi er særlige  
alle sammen.
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Faste morgenrutiner:
Vi åbner alle hverdage i køkkenet/fælles-
rummet i det ene hus kl. 6.00. Her tilbydes 
børnene morgenmad fra kl. 6.15 – 7.15.
Herefter går de forskellige grupper i egne 
lokaler og skolebørn sendes i skole.

Tabulex: 
Der anvendes Tabulex som er et online 
web og app baseret system til at krydse 
børnene ind og ud samt til at kom-
munikere nyheder, månedsplaner og 
informationer mm.

Kontaktoplysninger og links
Dalmose Daginstitution 
Vemmeløsevej 40
4261 Dalmose
Tlf 5857 4160 (giv os et kald hvis du vil 
vide mere)

Hjemmeside: 
dalmosedaginstitution.slagelse.dk

Nyttige Links:
Dalmose Skole
dalmoseskole.slagelse.dk
facebook.com/dalmoseskole

Dalmose By:
www.dalmose-by.dk
www.facebook.com/dalmosegruppen

Praktisk info:
Åbne/Lukketider
Mandag – torsdag kl. 06.00 – 16.45
Fredag kl. 06.00 – 16.00 
Klubbens åbningstider
Fra børnene har fri fra skole til 16.45
Klubben har lukket i skoleferier og andre lukkedage, (undtagen 4. klasse som 
tilbydes pasning i daginstitutionen). I visse tilfælde omlægges klubben til 
daginstitutionens bygninger. fx. ved sygdom og ferie.


