GENTOFTE KOMMUNE

Hvem er vi
Børnehuset Troldemosen er en højt specialiseret daginstitution for 32 børn med
forskellige funktionsnedsættelser i alderen
0 – 7 år

Funktionsopdeling
Børnene er funktionsopdelte i de enkelte grupper. Det
betyder, at de placeres i grupperne under hensyntagen til
deres fysiske og psykiske udviklingstrin.
Positivt livs- og menneskesyn
I Troldemosen er grundlaget for arbejdet med børnene, et
positivt livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi har fokus
på de ting børnene kan og de færdigheder de mestrer.
Dette sikrer at det enkelte barns ressourcer bliver udnyttet og udviklet optimalt. Alle har vi brug for succeser
for at udvikle os, det er dem der giver lyst og energi til at
komme videre.
Tværfaglig indsats
Det er så åbenlyst, at børnene ikke er udviklet alderssvarende fysisk og/eller psykisk. Her er det vigtigt at sætte
ind med kompenserende foranstaltninger, og sikre den
tværfaglige indsats, som styrker disse områder bedst
muligt.

Medarbejdere
Medarbejdergruppen er et tværfagligt og kvalificeret
team bestående af pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, psykolog, studerende,
sekretær, pedel samt et ledelsesteam bestående af 4
personer.

Pædagogik og terapi
I Troldemosen arbejdes der med særligt tilrettelagte og
individuelle pædagogiske forløb for børnene, da målgruppens funktionsniveau er meget varieret. Vi mener at glæde
og tryghed er grundlaget for al udvikling. Det er forudsætningen for at barnet trives, kan lege, kommunikere og indgå i
sociale relationer.
Talepædagogerne er i tæt samarbejde med pædagogerne
med til at lave et kommunikativt miljø der tilgodeser det
enkelte barn.
Hver gruppe har sin egen ergoterapeut og fysioterapeut, som
er i huset dagen igennem. Deres behandlingsindsats ydes så
vidt muligt gennem leg som en integreret og naturlig del af de
pædagogiske aktiviteter.
Forældrene
Forældrene i Troldemosen er vore vigtigste samarbejdspartnere, de er eksperter i deres børn. Medarbejderne er
professionelle fagpersoner, som har brug for forældrenes
viden og erfaringer.
For at opnå de bedste resultater, tilrettelægges behandlingsforløbet for det enkelte barn, på en række formelle samt
uformelle møder sammen med forældrene.
Visitation
Troldemosen drives af Gentofte kommune efter Servicelovens § 32.
Visitation til en plads i Troldemosen foretages af
visitationsudvalget, som består af forstanderen samt en
konsulent fra Børn, Unge og Fritid i Gentofte kommune.

Fysiske rammer
I Troldemosen har vi 2 afdelinger Slottet og Skovhuset. Disse
afdelinger er igen delt op i 2 mindre grupper/huse.

Foruden en række større og mindre grupperum i de enkelte
huse, har vi sanserum, gymnastiksal samt 2 velfungerende
legepladser.
Ønsker plads
Hvis forældre til et barn med et handicap ønsker plads i
Troldemosen, skal de henvende sig til deres kommunale
sagsbehandler, som derefter kan foretage henvisningen.
Denne henvisning sendes til Børn og Forebyggelse i Gentofte
kommune.
Forældre og/eller sagsbehandlere er altid velkomne til at
besøge Troldemosen efter forudgående aftale.
Kørsel
Vi har en kørselsordning der betyder at børnene kan blive
kørt til og fra Troldemosen i minibusser.
Åbningstid
Troldemosen har åbent alle hverdage i tidsrummet fra 8.0015.00.
Herudover er der mulighed for eftermiddagspasning for et
mindre antal børn i tidsrummet 15.00-17.00.
Hvor bor vi
Bank-Mikkelsens Vej 23
2820 Gentofte
Vi kan kontaktes på
Tlf. 3998 4480
E-mail:
troldemosen@gentofte.dk
Hjemmeside: www.troldemosen.gentofte.dk

