VELKOMSTFOLDER
BØRNEHUSET STRIBONITTEN
Kære forældre
Med denne folder vil vi gerne byde jer hjertelig velkommen i Børnehuset Stribonitten.
Vi håber I vil få en dejlig tid her sammen med alle os andre stribonitter.
På de næste sider finder I information der forhåbentlig vil gøre jeres start i Stribonitten
nemmere. Har I spørgsmål eller er der noget der undrer jer i hverdagen så spørg endelig.

VELKOMSTFOLDER
BØRNEHUSET STRIBONITTEN
Profil
Stribonitten er en lille privat integreret institution i nærmiljøet i Strib, med en normering på op til 56
børnehavebørn og 22 vuggestuebørn. Vi ser os selv som et super godt alternativ til de store
kommunale børnehuse. I Stribonitten er der mange m2 pr. barn og masser af hjemlig hygge. Hver
dag byder på nye oplevelser og er fuld af sjov, leg og læring. Vi har fokus på det nære og det sjove,
hos os skal det være naturligt, at fordybe sig og lege længe med vennerne. Vi har særligt fokus på
leg, fantasi og kreativitet. Vi er en integreret institution og det betyder, at vi er sammen på tværs af
afdelingerne i det omfang det giver mening for børnene.

Værdier
•
•

Inkluderende og anerkendende tilgang til både børn og voksne
Leg, kreativitet og fantasi

Mission
Vi mener vi er sat i verden for at give børnene en hverdag fyldt med glæde og sjov, hvor omsorg,
nærvær og tryghed er fundamentalt og sammen med den anerkendende tilgang - der handler om, at
alle børn skal føle sig afholdt og anerkendt for, at være lige præcis den de er - skaber vi optimale
rammer for personlig og social, læring og udvikling, både for børn og voksne.

Vision
I Stribonitten trives og gror alle børn og voksne i et udviklende, kreativt og legende miljø, hvor vi er
sammen i et anerkendende, kærligt og nærværende fællesskab, hvor alle har en ven og børnene
lærer sig selv og hinanden at kende.
Vi ønsker at være skarpe på at udvikle vores pædagogik i takt med de ændringer der sker i
samfundet.

Børnesyn, Læringssyn og dannelse
Vi mener at børn er små unikke personer, med hver deres egenart og potentialer. De er født sociale
og kompetente, de kan indgå i forpligtigende fællesskaber og forstå kulturelle værdier. De har en
indre drivkraft og nysgerrighed til at udforske livet og lære.
Vi mener at læring primært sker gennem leg, vi laver ikke skolelæreplaner i vores institution. Vi vil
gerne være inspiratorer og stille nogle spændende rammer op til børnene og udfordre dem. Barnet
lærer gennem kroppen, sanserne, samvær med andre, konkrete handlinger og deraf følgende
erfaringer. Børn er forskellige og udvikles i forskellig tempi, derfor mener vi at alle børn skal mødes
forskelligt og med individuelle udfordringer, som hverken er for store eller små.
Jeg hører og jeg glemmer, jeg ser og jeg husker, jeg gør og jeg forstår. Kinesisk ordsprog.
Dannelse betyder at udvikle sig som et helt menneske i samspil med omverdenen, med hovedvægt
på udvikling, selvstændighed og trivsel. Da det er vigtigt at beskrive hvad vi mener, børnene skal
have mulighed for, at opleve, lære, prøve og erfare, har vi i Børnehuset Stribonitten sat mål for, hvad
vi som professionel pædagogisk virksomhed ønsker at bidrage med til barnets udvikling. Det kan
læses i vores læreplan på hjemmesiden.
http://www.stribonitten.dk/media/20261/l%C3%A6replan%20med%20vuggestue%202015.pdf
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Bestyrelsen for Børnenes vel, Strib
Stribonitten er en selvejet privat daginstitution, altså en selvstændig juridisk enhed. Daginstitutionen
er organiseret med en bestyrelse, der er sammensat af seks forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
og en suppleant samt to medlemmer blandt det fastansatte personale. Vores leder deltager i alle
bestyrelsesmøder, men er ikke medlem af bestyrelsen og har ingen stemmeret. Bestyrelsen er den
øverste myndighed i Stribonitten, der afholdes 5-6 årlige bestyrelsesmøder.
Overvej allerede nu om I er interesserede i at sidde i bestyrelsen, det er et vigtigt erhverv med et
stort ansvar, som skal tages alvorligt.
Det er en god ide at melde sig ind i Børnenes vel. Ved indmeldelse i Børnenes vel, skal I indbetale
100 kr. årligt, på konto 0756-756-56-30970 i Middelfart sparekasse. Husk at oplyse jeres og barnets
navn. Beløbet går målrettet til ekstraordinære børneaktiviteter. Det er muligt at gøre det på mobile
pay nr: 83813.

Forsikring
Børnehuset har ingen ulykkesforsikring der dækker uheld angående, tandskader, briller,
bortkommen tøj og lign. Vi opfordrer jer til selv at tegne en forsikring.

Åbningstider
Børnehuset har åbent i 51½ time
Mandag-torsdag
Fredag

6.25-16.45
6.25-16.35

Ferie
Vi syntes det er vigtigt at I som familie selv kan bestemme, hvornår I vil holde jeres ferie sammen.
Derfor holder vi ikke lukket i ferieperioderne, vi har heller ingen øvrige lukkedage. Vi forventer dog at
jeres barn holder minimum 14 dages sammenhængende ferie, børn har nemlig også brug for
ferie. Ferie meldes på hjemmesiden uanset om I holder ferie eller ej. Af hensyn til planlægning af
hvor mange personaletimer vi skal afsætte samt personalets ferieplanlægning, beder vi jer
overholde fristerne for feriemelding. Vi forventer at I så vidt det er muligt afholder den indmeldte
ferie, det af hensyn til personalenormeringen i ferieperioden.
http://stribonitten.dk/foraeldre-info/ferie-sedler.aspx

Indmeldelse og kontakt oplysninger
Indmelding i Stribonitten foregår på vores hjemmeside www.stribonittten.dk. Senest 1 ½ måned før
start vil I modtage besked om optagelse i børnehaven via mail, hvor vi beder jer gå på hjemmesiden
igen, benytte det tilsendte log in og udfylde de resterende oplysninger samt bekræfte at I ønsker
pladsen. Husk at melde rettidig ud fra kommunalt tilbud, så I kan starte til den ønskede dato i
børnehaven eller vuggestuen.
http://stribonitten.dk/indmeldelse-og-priser.aspx
Børnehuset Stribonitten.
Øster Allé 16 Strib
5500 Middelfart
Telefon: 64401795 E-mail: Stribonitten@Stribonitten.dk
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Vores hus
Vores hus er præget af hjemlig hygge, vores hus er bygget til børn og her er plads til at lege. Vi har
et hyggeligt køkken alrum, hvor vuggestuen og børnehaven spiser en hyggelig fælles morgenmad. I
løbet af formiddagen laver Birthe mad til os alle sammen og der er altid plads til at børnene kan
være med i køkkenet og se hvad Birthe laver. Køkken alrummet er også stillerummet, her kan man
nyde at spille et spil med vennerne eller få læst en god historie i fred og ro.
Vi har et kreativt rum hvor der er mulighed for at boltre sig med alle mulige kreative udtryk.
Vi har et multirum i den nye tilbygning på over 70 m2, her kan alle boltre sig i leg med puder og
musik, her er plads til alle former for aktiviteter og børnene elsker rummet. Her holder de mindste i
børnehaven musikalsk legestue sammen med vuggestuen, her holder vi fælles fredags afslutning
hver den sidste fredag i måneden og spiller teater m.m.
Vi har en stor legeplads, med gode kælkebakker og klatretræer og ikke ret langt til strand, mose og
skov.

Ny i Børnehuset Stribonitten
Vi glæder os meget til at I som familie starter her hos os i Børnehuset Stribonitten. Her håber vi at I
vil finde nogle gode venner både store og små og vi håber at I som kommende forældre vil være
med til at udvikle og skabe vores børnehus, så vi hele tiden yder vores bedste for børnene. Vi håber
I vil deltage aktivt b.la. til forældremøder, legepladsdage og sommerfester. Vi håber at I måske har
mod på at sidde i bestyrelsen og i vores aktivitetsudvalg.
Inden I starter i børnehuset beder vi jer ringe 64401795 og aftale tidspunkter for et eller flere besøg
og en opstartssamtale, som afholdes før I starter i børnehuset.
Det er en stor omvæltning for et lille barn at starte enten i børnehave eller vuggestue, men ved
fælles hjælp bliver det lettere. Derfor er det vigtigt at I sammen med personalet aftaler hvordan
indkøringen skal foregå og at vi får så meget viden om jer og jeres barn som muligt. Vi forventer at
jeres barn i den første uges tid har forholdsvist korte dage, således at barnet langsomt kan vænne
sig til daginstitutions livet og få en god og tryg start.
Som ny i Stribonitten, er det - for det meste - af stor betydning for jeres barn (og jer), at I giver jer
god tid, både når I kommer om morgenen og henter om eftermiddagen. Vi mener at det er en god og
høflig vane at sige goddag og farvel til hinanden. Derfor skal I sørge for at hjælpe jeres barn af tøjet
og finde en voksen at sige godmorgen til, så ved vi at barnet er kommet og om eftermiddagen skal I
huske at sige farvel til en voksen og rydde op på jeres plads så rengøringen kan komme til.
Personalt får så ondt i ryggen af at gå og samle ting, tøj og sko op fra gulvet i garderoberne, det er
jeres ansvar - samtidig beder vi jer tømme sko og tøj for sand uden for døren - helst i sandkassen☺
Husk at give personalet besked inden kl. 9.00. hvis jeres barn bliver hentet af andre end af jer,
holder fri eller er blevet syg, I kan ringe på 64401795.
Husk altid at give børnehuset besked hvis I skifter telefonnummer, e-mail, bopæl eller arbejdsplads,
så vi altid kan komme i kontakt med jer.
Stribonittens forældre har en lukket Facebookgruppe, som vi anbefaler at I bliver medlem af, da vi
dagligt uploader billeder af hverdagens små og store oplevelser. Derfor skal I også tage stilling til om
jeres barn må fotograferes til facebooksiden.
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Forældresamarbejde
Gennem dialogen vil vi gerne skabe et åbent og ligeværdigt samarbejde, der er til gavn for barnets
trivsel og udvikling. Som dem, der kender barnet allerbedst, er I vores vigtigste samarbejdspartnere,
og vi skal sammen skabe de bedst mulige vilkår for barnet.
Det er vigtigt for os, at I som forældre er trygge ved at aflevere jeres barn og har et tillidsfuldt forhold
til personalet. Dette er også med til at skabe tryghed for barnet. Som nye forældre i børnehuset kan
det være rart at vide, hvad vi forventer af jer i dette samarbejde. Derfor har vi forsøgt at samle vores
forventninger her:
❖ Vi forventer, at I og jeres børn hilser på personalet, når I kommer og går. Kontakten med en
ansat både ved aflevering og afhentning er vigtigt for personalet især af hensyn til
afkrydsning.
❖ Vi forventer, at I viser respekt om børnehusets regler. Hvis der opstår problemer eller
spørgsmål forventer vi, at I henvender jer til personalet eller lederen, så vi kan besvare
spørgsmålet eller sammen finde en løsning på problemet.
❖ Vi forventer at I overholder børnehusets lukketider og sørger for at hente jeres barn til tiden,
de ansattes arbejdstid følger børnehusets åbne- og lukke tider, det betyder at personalet har
fri kl 16.45 mandag-torsdag og 16.35 om fredagen.
❖ Vi forventer at I er interesserede i barnets hverdag og at I udviser opmærksomhed omkring
informationer på tavler/døre, nyhedsbreve og e-mails. Informationerne vedrører ofte barnets
hverdag. Det er vigtigt, at barnet mærker jeres interesse for børnehuset og dermed barnets
hverdag. For de ældre børn kan det f.eks. være en god ide at læse på tavlerne/dørene
sammen med barnet og snakke om, hvad der sker. Det er ligeledes af stor betydning for
barnet, at I bakker op og deltager i de arrangementer, der afholdes i børnehuset.
❖ Vi forventer, at I informerer personalet, hvis der sker ændringer i barnets hverdag, der kan få
indflydelse på dets adfærd og trivsel. Således at vi kan yde den bedste støtte og omsorg, da
det er vigtigt for barnet at opleve, at de voksne kender situationen, kan forstå barnet og
anerkende det i dets følelser.
❖ Vi afholder forældremøder 2 gange årligt. I foråret er der valg til bestyrelsen og om efteråret
er det personalet der afholder forældremødet. Vi opfordrer jer til i videst muligt omfang at
deltage i disse møder.
❖ Vi afholder legepladsdage 2 gange årligt, hvor legepladsen vedligeholdes. Det er en hyggelig
dag, hvor forældrene mødes og samarbejder om forskellige opgaver. Det har stor økonomisk
betydning for børnehuset og dermed også børnene, at mange forældre deltager, da vi
alternativt har høje omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse af legepladsen.
❖ Vi afholder 4 forældre samtaler: en opstartssamtale, en tre måneders samtale, en
midtvejssamtale og en skolemodenhedssamtale hvor vi laver en SPU, som samtalen tager
udgangspunkt i. Derudover er I altid velkommende til at bede om en samtale.
❖ Vi forventer at I tager stilling til om jeres barn skal sprogvurderes, alle børn bliver
sprogvurderet ud fra Rambølls materiale og efter kommunal beslutning, I skal vælge
sprogvurderingen fra hvis I ikke ønsker den.
❖ Vi laver trivselsskemaer på alle børn 4 gange om året og laver efterfølgende
handleplaner/opstarter tværfagligt samarbejde omkring de børn der er i det gule eller røde
felt. I vil selvfølgelig blive informeret og inviteret ind til samarbejde, hvis jeres barn er i det
gule eller røde felt.
❖ Vi har I børnehuset etableret et aktivitetsudvalg bestående af frivillige forældre, der i
samarbejde med personalet arrangerer forskellige aktiviteter og arrangementer for børn,
søskende, forældre og bedsteforældre.
❖ Hvis I som forældre har noget fagligt at byde ind med, er I meget velkommen til at arrangere
dette i samarbejde med personalet i Børnehuset.
❖ Det er et forældre ansvar at sørge for at barnevognen der står i vuggestuen er fuld
funktionsdygtig. Det er vigtigt at regnslag, myggenet, sengetøj, seler og punkterede hjul er i
orden og repareret.
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Sygdom
Børn som er syge må ikke komme i børnehuset og det er vigtigt, at I giver os besked, hvis barnet
har en smitsom sygdom, herunder også lus, så vi kan få et opslag op på dørene.
Et barn betragtes som sygt, hvis barnet ikke kan deltage i børnehusets normale aktiviteter.
Syge børn har det bedst hjemme og skal først komme i Børnehuset igen når de er helt raske. Et sygt
barn kræver mere voksenomsorg og det er der ikke normering til i hverdagen, samtidig smitter
barnet både de voksne og andre børn, så I gør alle en stor tjeneste ved at holde barnet hjemme til
barnet er helt rask, en god tommelfingerregel er en feberfri dag derhjemme. Hvis barnet bliver syg i
børnehuset, vil vi kontakte jer og forventer, at I hurtigst muligt henter barnet. Generelt henholder vi
os til sundhedsstyrelsens folder, også i forhold til lus, læs mere på følgende link:
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-hosboern
Hvis jeres barn har allergi, er det vigtigt at orientere de voksne om hvad det er, der fremkalder
allergien, så vi kan tage de nødvendige hensyn.
Børn med børnesår må under ingen omstændigheder komme i børnehuset, før sårene er lægt
og sårskorpen er faldet af. Aftalen er lavet med sundhedsplejerskerne og er et krav fra
sundhedsstyrelsen, da børnesår er yderst svære at få bugt med.

Medicin.
Personalet giver gerne lægeordineret medicin, så som astmamedicin o.a. men vi henstiller til at
medicin så vidt det er muligt gives hjemme. Man kan f.eks. godt få ordineret penicillin således, at det
kun skal gives 2 gange om dagen, morgen og aften, dermed kan I selv give barnet medicinen. Vi
giver ikke smertestillende medicin, som f.eks. børne Panodil. Hvis det er nødvendigt, er barnet ikke
frisk nok til, at deltage i hverdagen i Børnehuset.

Politikker
Politikker er med tiden blevet et must i enhver daginstitution, derfor har vi også taget stilling til
mange ting og udarbejdet politikker omhandlende; kost, mælk, sol, lus, dokumentation og foto, kram
og kindkys samt børns seksualitet. Politikkerne kan ses på nedstående link:
http://stribonitten.dk/stribonitten/politikker.aspx

Information i hverdagen
Et stykke papir vil aldrig kunne erstatte en god dialog, derfor husk spørg hvis I er i tvivl eller bare
interesseret. Til daglig vil I kunne finde information på indgangsdørene i både vuggestuen og
børnehaven. På barnets garderobe plads hænger der en lille klemme til diverse informationer.
Hverdagsaktiviteter dokumenteres i vores ”dokubøger” der står i vuggestuens garderobe og i
alrummet og i form af billeder på forældrenes lukkede facebookprofil. På hjemmesiden findes
information om månedens aktiviteter, hvilket læreplanstema vi har fokus på, årets traditioner samt
madplaner. På hjemmesiden kan I også få et hurtigt overblik i kalenderen og få sat kryds i egen
kalender.
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Tid til andet pædagogisk arbejde
Som følge af stigende krav om skriftlighed og ikke helt matchende tilføring af ressourcer til
dagtilbudsområdet, har vi indført at mandag er afsat til andet arbejde dvs. læse, skrive, observere,
forberede møder, planlægge aktiviteter og samtaler, sparre, dokumentere osv. Det betyder, at der
ikke altid er planlagte aktiviteter for børnene, med der sker alligevel noget, det kan være meget
forskelligt, f.eks. massagedag, fælleslege udenfor osv.

Madordning
I 2014 og igen i 2016 har forældrene tilvalgt den forældrebetalte madordning i børnehaven.
Ordningen vælges for en 2-årig periode. Det betyder at børnene fra 1. marts til 31. september får 3
varme måltider og 2 gange rugbrøds madder, og i perioden 31.9-28.2 får børnene 4 varme måltider
og rugbrødsmadder om fredagen. Basis varerne er økologiske og vi sikrer at alle får et godt og sundt
middagsmåltid, tilberedt af vores køkkendame Birthe.
Det kræver energi at gå i børnehave og de børn der er i børnehaven til sidst på dagen, har brug for
lidt ekstra mad, derfor får vi eftermiddagsmad, som skal harmonere med vores kostpolitik.
I børnehaven har forældrene valgt at betale 150 kr. til frugt, mælk og eftermiddagsmadordning.
Vuggestuen har fast fuld forplejning.
Madplaner findes på følgende link:
http://stribonitten.dk/foraeldre-info/madplaner/madplaner.aspx

Legetøj
Børnene må gerne medbringe eget legetøj (dog ikke meget små ting af hensyn til at vi er en
integreret institution), men det er på eget ansvar og det er jeres opgave at finde det og få det med
hjem igen. I må ikke forvente at personalet har tid til at lede sammen med jer lige når I står og skal
hjem. Personalet vil gerne lede efter forsvundne ting, men kun når vi har tid, ofte er det når vi skal
lukke og har gang i oprydningen. Det er forbudt at medbringe spillemaskiner der kan tage billeder,
filme og optage
Derfor- medbring aldrig yndlingsbamsen, ham man bare ikke kan sove uden☺ for måske
bliver han nødt til at overnatte i børnehuset.

Oprydning
Husk at i børnehuset rydder du op efter dig selv, også når du går hjem. Vi forventer at I forældre
hjælper med oprydning ved afhentning, det er god stil at være en god rollemodel.

Solcreme
Vi forventer at I selv smører barnet ind i solcreme om morgenen, til gengæld skal vi nok smøre
børnene igen over middag.
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Velkommen I vuggestuen, vi kontaktes på mobil nr.60205644
Fakta: i vuggestuen er vi 22 børn og 3 pædagoger, 2 medhjælpere og 1 pædagogisk assistent. Vi har den
samme timemæssige normering som de kommunale institutioner + 6 ekstra timer by choise.
Vuggestuen har to basisrum som bruges til aldersinddelte grupper, vi ser os selv som en enhed og deler i
hverdagen børnene op i mindre grupper.

En helt almindelig dag i vuggestuen
06.30-07.30
07.30 08.45-09.15
09.15-10.30
10.45-11.30
11.30-12.30
12.30-13:30
13.30-14.30
15.00-16.30

Tilbyder vi morgenmad i vores dejlige køkken alrum sammen med børnehaven.
Går vi i vuggestuen og det store rum.
Før start legegruppe, vi spiser formiddagsfrugt og de mindste nupper en lille lur.
Går vi i gang med de planlagte aktiviteter, kreativitet, ture ud af ud af huset m.m
Vasker vi fingre og spiser middagsmad.
Læser, synger eller leger vi lidt, mens børnene skiftes og puttes stille og roligt
Sover/hviler børnene som regel. Vi tager naturligvis hensyn til barnets søvnmønster.
Får vi eftermiddagsmad og hygger os.
Leger vi og samles ofte i alrummet eller multirummet.

Tryghed
For at skabe en så tryg start som muligt for vuggestuebarnet, kan kommende vuggestuebørn besøge
vuggestuen i tidsrummet 9.00-9.45 hver tirsdag.
Vi lægger meget vægt på at skabe en god og tryg hverdag for jer og jeres barn, hvor fællesskab, leg og sjove
oplevelser sammen med de andre børn og voksne er en del af dagen.
For vuggestuebarnet fylder de basale behov meget i løbet af dagen, derfor er det vigtigt, at der er gode
nærværende stunder omkring bleskift, påklædning, putning og måltider. Stunder hvor børnene medinddrages
og lærer at kunne selv.

Social og personlig udvikling
Vi mener at et solidt selvværd er det bedste vi kan give jeres barn med videre ud i verden, derfor arbejder vi ud
fra den anerkendende tankegang, hvor vi er nærværende og opmærksomme på hvert barns egenart,
potentialer og behov og der er derfor altid en hjertevarm og kærlig voksen i øjenhøjde klar til at trøste, hjælpe
og lege. Vi arbejde med baby tegn, det giver børnene mulighed for at udtrykke sig og at kunne selv.

Stimulere leg og fantasi
For små børn er det vigtigt at have rige muligheder for, at fordybe sig i nysgerrig udforskning af omverdenen
og egne kompetencer. Vi sørger for at der er god tid til dette, samtidig tager vi også på ture i nærmiljøet, vi har
syngelegestue med de mindste i børnehaven en gang om ugen - det er sjovt. Gode lege og gode venner er
essentielt for et godt børneliv, vi gør meget for at understøtte spirende venskaber og gode lege. Derfor
arbejder vi også med mobbefri projektet, som kronprinsesse Mary er protektor for. Det er vores ønske at være
et mobbefrit eller drillefrit børnehus og vi ligger de små spirende frø i vuggestuen.

Fødselsdage
I vuggestuen fejrer vi barnets fødselsdag med flag, sang, hurraråb, hjemmebagte boller og saftevand.
I er som forældre velkomne til at tage noget med i børnehuset, det skal bare være sundt, (læs ej- kage, slik
eller sodavand.)

Huskelisten
Når I starter i vuggestuen er det vigtigt at I husker at medbringe:
• Egen barnevogn med sengetøj, samt eventuelt ekstra tæppe til kolde dage.
• Godkendt sele, fluenet, regnslag.
• Skiftetøj, ekstra strømper, undertøj, bukser, bluse, hjemmesko m.m.
• Overtøj, flyverdragt, regntøj, termotøj, hue, vanter, m.m.
• Bleer, eventuelt sut (med navn på) og sovedyr.
• Husk navn i alt og at tjekke garderoben for vådt tøj, rydde op og tømme den hver fredag.
• Husk at ringe og aftale tid til besøg og opstartssamtale på 64401795.
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Velkommen i børnehaven vi kontaktes på tlf. 64401795.
Fakta i børnehaven: Vi er 44 børn og 7 voksne, 3 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 2 medhjælpere samt
1 studerende fra Seminariet. Vi har samme normering om de kommunale institutioner + 5 timer by choise.

Tryghed
Da vi er en lille integreret institution i nærmiljøet i Strib, vil I altid møde voksne I kender, det mener vi skaber
den vigtige nærhed og tryghed, som er en forudsætning for al trivsel og udvikling.
Vi lægger meget vægt på at skabe en god og tryg hverdag for jer og jeres barn, med gode nærværende
voksne der guider i leg og samvær.

Social og personlig udvikling
Vi mener at et solidt selvværd er det bedste vi kan give jeres barn med videre ud i verden, derfor arbejder vi ud
fra den anerkendende tankegang, hvor vi er nærværende og opmærksomme på hvert barns egenart,
potentialer og behov. Der er derfor altid en hjertevarm og kærlig voksen i øjenhøjde klar til at trøste og hjælpe
med at sætte ord på følelser.

Stimulere Leg og fantasi
Da gode lege og gode venner er noget af det vigtigste for børnehavebarnet, gør vi meget for at understøtte
fantasi, gode lege og venskaber.
Derfor arbejder vi også med mobbefri projektet som kronprinsesse Mary er protektor for og det er vores ønske
at være en mobbefri eller drillefri børnehave.

Legeaftaler
Vi syntes at det er en god ide at børnene leger sammen også uden for børnehuset, det styrker børnenes
legerelationer og er med til at sikre inklusion, derfor opfordrer vi til at I laver legeaftaler. I er velkommen til at
låne adresseliste og telefon i børnehaven.

Fødselsdage
I børnehaven bliver fødselsdagsbarnet fejret med fødselsdagssang, boller og saftevand. Fødselsdagsbarnet er
med til at bage boller og lave glasur, sammen med en voksen.
Børnene i børnehaven har sammen med en voksen lavet en fødselsdagsgave, som en af vennerne giver
fødselsdagsbarnet efter sang og hurraråbene er stilnet af.

Sådan ser en helt almindelig hverdag i børnehaven ud:
06.25-07.30
07.30-09.00
09.00-09.15
09.30-11.30
11.30-11.45
12.30 12.30-13-30
14.00-14.30
14.30-16.40

Spiser vi morgenmad i vores dejlige køkken alrum sammen med vuggestuen
Børnene møder løbende ind, der leges, klippes, klistres, tegnes m.m.
Får vi formiddagsfrugt
Går vi i gang med de planlagte aktiviteter og/eller børnene leger ude og inde
Vi hjælper hinanden med at rydde op, holder rundkreds og gør klar til at spise frokost
Leger alle børnene ude, sovebørn puttes kl ca. 13.00
Holder de voksne pauser på skift
Får vi eftermiddagsmad
Leger vi inde eller ude og samles ofte i alrummet eller multirummet

Huskelisten:
Rigeligt med skiftetøj - der skal ligge i garderoben så dit barn selv kan nå det
Husk navn i alt og at tjekke garderoben for vådt tøj, rydde op og tømme den hver fredag.
Undgå plastikposer i garderoben
Flyverdragt, regntøj og termotøj
Gode sko og støvler
Hue og hansker
Bleer -hvis dit barn bruger ble
Husk at skrive navn i alt
Husk at ringe og aftale tid til besøg og opstartssamtale 64401795

8

•
•
•
•
•
•
•
•
•

